
3. ERES TÚ O SÓC JO? 

Tornada: 
Jo ja no sé qui sóc, no sé si eres tu. 
Vols xuplar-me el tangano? O prefereixes el cul? 
Jo ja no sé qui sóc, no sé si eres tu. 
Vols xuplar-me el tangano? O prefereixes el cul? 
 
Sóc el Genovés del rap, el que va a mirar a la cambrera i a beure al Parabarap. 
Sóc el que estudiava escoltant a Led Zeppelin, el mateix que ara ho fa amb el 
més absolut silenci. Sóc Homer Simpson devorant una Krastyburguer, sóc Bob 
Esponja devorant un Kangreburguer. Sóc el més feliç amb el Menú ahorro del 
Burguer i el que et furga en moments tranquils i dóna per... Sóc el que de menut 
tenia algun xandall de Odidos i corria amb unes Leopard del mercadillo. Sóc el 
xicon que es burlava de la Llimonera o del Cacao Maravillao que sempre anava 
per en terra. Sóc el que es fica desodorant i pa' avant, al que se li marca la cuixa 
mentre està cagant. Sóc el que va tindre problemes amb el Decathlon i el que 
porta el nom de Crevillent per tot el món. 
 

-Tornada- 
 

Tu eres més apegalós que les mosques, el que escoltà panís i es va fer 
palometes. Tu eres el que té la mentalitat d'un nazi, com avui en dia algun que 
altre empresari. La teua música ol igual de mal que el puestet de formatges del 
mercat medieval. En proporcions una formiga té més força que tu, quant a la 
teua intel·ligència en té més un menut. Tu dius que és molt fàcil fer una cançó, 
no dic que no, però fa falta flow i bona entonació. Lluites pel poble, però no et 
manifestes, eres molt independentista, però el mundial bé que el celebres. Tu 
no tens diners per a un disc original, però si per a fer-te dos cubates en el 
Bacanal. Tu et passes el dia fent el alçarrabo, i si vens a mi, vine, acaxa’t que ací 
tens el meu rabo. 
 

-Tornada- 
 

Sóc Jesse Owens a Berlín al 36, sóc les notes de la guitarra de Jimmi Hendrix. Sóc 
com la sensació de quan tens un orgasme o com la rebequeta que et poses per a 
no gelar-te. Tu no saps res de res, així que no parles. No tens personalitat, eres 
la còpia d'altres. Tu eres el que es queixa de tot i més! I jo ara el que es queixa 
perquè no puc veure TV3! 


