
 

 

Vicen-T *Jo ser, ser tu* 
 

Tornada: 
Yo ser el catalanista, yo ser el batasuno; 
Yo ser el terrorista, granadas con miel para desayunar! 
Yo ser el comunista, yo ser el batasuno; 
Yo ser el separatista, cócteles molotovs para almorzar! 
 
Tu ser un alçarrabo, tu ser un gran borilló, tu ser un cagarnera polític i 
tindre damunt un gran cagalló. Alícia Camacho, va tonta, que a mi no 
m'enganyes, tu feres el paper de Jar Jar Binks en la Guerra de les 
Galàxies. Jo ser Convergent, que de vegades recolze als d’UPyD, jo 
també ser del PPSOE quan no em trobe molt bé. Somnie en bombes i 
em còrrec quan pense que són per als del PP, homosexuals dins d'eixe 
partit mai entendré el perquè? Tú tener club de fans, yo tener amics de 
veritat, la Samba da Bahia estava per les dos gavines patrocinat. No sóc 
contractat, diu que dic massa palabrotes o serà per què no sóc del seu 
partit eixe d'idiotes? Jo ser un fals fins que de veritat et conega, així 
que de moment com a molt tin-me com a col·lega. Tu pensar ser el 
primer per rapejar en valencià, si et sent el Koke i el Nèlo, ben a gust es 
riuran. En castellà no triomfar, tu passar al valencià, el blau es posa 
morat quan li diuen que canta en català. Tu ser més fals que les 
declaracions de l’Armstrong, jo fidel als meus com Chávez, Kim Jong-Il i 
Castro. 
 

-Tornada- 
 

Jo ser el meu present, no el meu passat, tu com els productes de 
Carrefour i Mercadona, caducats. Tu ser més caspós que la pel·lícula de 
Ghost amb un estil més empallegós que gatxamiga en agost. Jo ser de 
ma casa i tinc el món com a pàtria, rojigualda al balcó pel futbol, tio tu 
ser un puto fatxa. Jo ser eixa olor de terra mullada després de ploure, 
deixa de posar-me etiquetes, oblida'm, encara has de coure. 
 
-Tornada- 


