L´amor no treu la gana

Un dia després d´allunar diràs que no vols estar amb mi
Jo puc mantenir la respiració, però tu dius que no pots… vols
No hi ha pianistes a la seva cara oculta,
no hi ha misteris, aquí no hi ha res
No hi ha escafandres ni bases americanes
Tampoc no hi ha aigua ni motels amb rètols decadents.
On hem anat a parar… a parar
Crèiem que podriem viure l´un de l´altre… l´un de l´altre
Però amor meu l´amor no treu la gana… la gana
Més aviat en dóna més i ja no queden provisions
I en comptes de prendre café estimarem a un altra gent
I si jo no vinc a sopar busca´t algú lleig, però elegant.
L´amor no treu la gana, més aviat en dóna més… més aviat en dóna més
L´amor no treu la gana, més aviat en dóna més… més aviat en dóna més

L´ofegat més bell del món

Amor després de tant dolor ho he decidit, vull estar amb tu
Ja sé que som molt diferents, però sota l´aigua tots ens ofeguem.
Aviat arribarà el dia en que el vent s´ens endurà
M´en vaig a fer les maletes, dic adéu a les balenes, Au!
Amor avui he vingut , però res estava en el seu lloc
El meu cor batega a les parpelles i els meus peus van directes al Sol
Fa mal el moment abans en que tothom troba la pau
Confós camino a les palpentes déu ni do que aspra es la foscor
Cau l´amor jo m´enfonso al mar del nord
L´ofegat més bell del món al final acaba sol.

Lluitem!

La guerra ha començat
Kafka surt a nedar.
Jo consolo a l´escarbat
Doncs només ell quedarà
Tristos tigres a la ciutat
Totes aquestes ratlles son per oblidar
Lluitem!

L´arpó del capità Ahab

Un ase volant certifica que estic equivocat
i tu tens raó
No m´estimaràs mai, jo em refugio al meu cau
Tu vas tot trencant cors, jo ja em trenco tot sol.
Saps el que dir per ferir… per ferir
Sé fer-ho bé, però perquè si ho podem fer tant malament.
Un tigre ensinistrat et diu que no amb el cap
El meu torn ha arribat, em toca esgarrapar
Demà et tocarà a tu, està tot planejat,
ens mosseguem perquè no ens estimarem mai.
Saps el que dir per ferir… per ferir
Sé fer-ho bé, però perquè si ho podem fer malament.
I l´arpó del capità Ahab se m´ennuega al coll i tu penses que no,
Però estic mort de por, vull fugir d´aquí, deixar aquest país per un altre on
Puguem improvisar, matar l´home del sac, segrestar el del temps, no demanem rescat
Només volem anticiclons eterns.

Retrobament nº36

He vingut sense aler només per dir-te que estic bé
Que ja no tinc malsons i que no em fa por dormir sol
No tinc llit, no tinc son, només tinc un llop amb dents d´or
Riu i sembla que surt el Sol.

Has esperat pacientment només per tornar-me a dir adéu
T´has endut els llençols pels esperits que ningú vol
No tens nit, s´acaba el dol i tot just comença el malson
El meu llop fa un udol i els teus llençols van drets al Sol.

Som els nens amb pebre al cor, Som els nens amb pebre al cor
Som els nens amb pebre al cor, Som els nens amb pebre al cor
Som els nens amb pebre al cor, Som els nens amb pebre al cor
Som els nens amb pebre al cor, Som els nens amb pebre al cor

He vingut sense aler només per dir-te que estic bé
Que ja no tinc malsons i que no em fa por dormir sol.

20000 llegües

Jo sóc la faula anterior a tot desatre
Ple de naufragis i tants homes ignorants que
Em donen llunes de matí,
I sols lluents per anar a dormir

Sóc la balena que engol mars i oceans
Sóc un suplici i no hi ha ningú que m´aguanti
Vull esculls per estar viu
Cors inflamables, beveu per mi .

Sóc la goleta que mai va descobrir Amèrica
Sóc el batec de la Antàrtida al teu caos
I quant més em desitgis mal
jo més m´identifico amb els meus deliris

El polissó d´un submarí averiat,
20.000 llegües de viatges sense sentit
Astrolabis per a que
Si sempre hem volgut seguir absents.

Vés amb compte mariner, son els teus ams els meus anhels.
els teus ams els meus anhels, els teus ams els meus anhels.

Bestioles

Focs d´encenall i bestioles destrossen esbarzers
On jo vaig perdre cent portes tu vas trobar mil clauers

I muda l´isard les banyes i a mi s´em cau el cabell
Ara serem més forts mare i arrossegarem vaixells.

Saps que sóc més feble del que semblo ser
Sé que puc fer créixer la força dintre meu.

Il.luminats i mascotes, ells no entenen el que fem
I si un de cada cinc plora, els altres quatre també.

Saps que sóc més feble del que semblo ser
Sé que puc fer créixer la força dintre meu.

La força dintre meu!

Nen Robot (o cançó de bressol per a un nen del segle XXI)

Dorm nen robot, sent com s´afluixen els cargols
Dorm sense son, leds que es fonen i torna la foscor.

I la dinamo que no gira, si no pedales morirà
El cor bombeja sil.logismes, la mare el cuida i li diu dorm.

Dorm nen robot, sent com s´afluixen els cargols
Dorm sense son, leds que es fonen i torna la foscor.

I a poc a poc els mecanismes grinyolen fruit d´un vell malson
Zeros i uns que el martiritzen, fuig de la vida i només dorm.

Dorm nen robot, sent com s´afluixen els cargols
Dorm sense son, leds que es fonen i torna la foscor.

Un pas enrera… i prenem impuls

Hem fet un pas enrera i la llenya
Que vam portar ja no crema tant
Jo espero el llamp, la bèstia es desperta
Qui mai pren mal no sap estimar.

Crido al cel, plouen ocells
Soc el tro que fa esclatar els seus cors.
Es bonic, desolador
Quin moment i tu que ni pots prémer el botó.

No ens entendrem, però els dos volem creure
que hi ha un doctor que trasplanta emocions
Somrius i jo amb cara de pena
Anestesiats l´agulla va filant.

Crido al cel, plouen ocells
Soc el tro que fa esclatar els seus cors.
Es bonic, desolador
Quin moment i tu que ni pots prémer el botó.

…i prenem impuls

Conciliarem les meves pors amb tot allò que t´ha fet mal
Tots els dolors se n´aniran, gràcies doctor ens ha curat

I no sabrem qui som perquè ni imaginem el que vam ser
Ens mirarem i oblidarem que un dia vam dormir plegats.

Visitarem antics amors per demostrar que vam ser bons
Els seus amants s´enfadaran i ens deixaran lligats a un tronc
I no sabrem qui som perquè ni imaginem el que vam ser
Ens mirarem i oblidarem que un dia vam dormir plegats.

Quin idiota, tot escorça, em vaig buidar fa temps
Tu la guspira que s´apaga doncs ja no sents res
Es tan tràgic però hipnòtic veure el bosc encès.

Soc dislèxic, tu caòtica i i que hi podem fer.

Sense Mans

Pujarem a un arbre i ens estimarem,
sobren les paraules, falta anhel
Tu sempre vols tot, per mi tot és poc, molt poc
Em demanes perdó, jo et donc la raó i ara qui som.
Jo sé de tu l´absència i tu de mi el dolor
I que serà el que em manca per sentir amor
Tu sempre vols tot,
per mi tot és poc, molt poc
Em demanes perdó jo et donc la raó i ara qui som.
I mira com vaig sense mans, però tu mai em fas cas

Cau sol, sol mor

Cau sol, sol mor
Cau sol, sol mor
Cau tot sol l´equilibrista i no hi ha estenedors plens de roba interior femenina que el frenin i
facin més dolça la seva caiguda.
Tot sol mor el somiatruites.
I si tot fos un somni,
un núvol de petits ocells el desaria amb exquisida delicadesa al terra i la noia de cabells d´or
l´envestiria en un dels seus abraços salvatges on cadascun es convertiria per uns instants en
l´altre i es comprendrien i s´estimarien com mai ho havien fet abans,
si tot fos un somni…
Ell jauria tot estès a terra envoltat de sostenidors i calcetes encara humides i es despertaria en
caure del llit amb només un nyanyo al cap. Massa d´hora encara… cinc minuts més.
Tic-tac-tic.tac-tic-tac-tic-tac…
I s´abraça a un record que encaixa a la perfecció amb el seu cos com si fossin peces d´un
trencaclosques, les dues que aquell nen va perdre i no va tornar a trobar mai:
Una porció de cel i mar on un home fa equilibris amb els ulls embenats.
Cau tot sol l´equilibrista, els cabells tapant-li la cara, un somriure als llavis, cinc minuts més…
tot sol mor el somiatruites

Canten els monstres

Canten els monstres a sota del llit
Històries per no dormir.
Ploren els nois que volen ser herois
Dorm noi dorm, Dorm noi dorm

Alcen les armes les mares al cel
I disparen angelets
Si déu no baixa que pugi l´infern
I tu dorm fill meu

