2. AIXÒ QUÈ VAL?
Tornada:
Podràs comprar-te una casa, però no una llar;
Podràs comprar-te una posició, però no el respectar;
Podràs comprar-te sexe, però no amor;
Podràs comprar-te somriures, però mai un cor.
A mi no em domina ningú, i menys una nòmina, més que res perquè no sóc com tu
mòmia. Si et xorren els diners no els derrotxes amb farlopa, pensa a construir
tonteries o fer Gran Premis d'Europa. La vida és bonica, fàcil, la vida és una putada,
qui no tinga bitllets o farla serà un mort de fam, doncs jo crec que ho sóc, i sí, estic
orgullós, de ser un desgraciat? No! De ser un mentirós. Que no, vinga va, que jo era
feliç amb la paga i que passava mig any amb l’aguinaldo de la iaia. Que de vegades el
barat sol eixir prou car i si no pregunteu-li pels trages a Francisco Camps. Jeques
àrabs, prínceps, polítics, collons! Per què són ells els rics i no els treballadors? Per què
a l'església catòlica li xorren? Els maricons? No home! Els diners i les joies!
-TornadaEmpreses telefòniques amb més diners que a l'Àfrica, jo regalaria condons des
d’Algèria a Sud-àfrica. Senyor diner, sí manejaràs el poder, però no als ciutadans
indignats com jo a tot arreu. SGAE, Societat de Gilipolles, Anormals i Egoistes, eh
m'escoltes? No? Apropa't que em cague en les multinacionals, des de Nike a Cocacola
i des de Repsol a McDdonald's. I clar que no m'oblide de les discogràfiques, a costa de
productes imbècils es fan multimilionàries, raperuxos de palo que no es vendrien mai,
contrat damunt la taula i a fer el julai! Hi ha que veure el que fan els diners eh? Jo
lligue més que el del BMW i això que tinc picades les dents, els diners no venen mal,
clar que no, però per a què tants luxes si no els gaudeixes, o no?
-TornadaQue si BMW, que si casots a la muntanya, a la platja, immigrants tractats com a
esclaus treballen dins la casa. Jo no se vosaltres, però jo a eixos els odie a tots i
després la gent al carrer morint-se a fam i dormint entre cartons. Lluitarem per
canviar açò i perquè els corruptes ocupen el seu lloc i no ho aconseguirem si tu amb
mi, no lluites!
-Tornada-

