
 

 

Vicen-T *Recorda Stalingrad (amb Dos gaviotes d'un tir)* 
 

Tornada: 
 
Placa, placa!  
Acció Antifa contraataca! 
Prenent-li foc a la barraca! Apa!  
Esborrant tota esvàstica del mapa! 
Em cague en la supremacia de la raça! 
 
Mira, es falta de carisma, d’amor propi. Proclames odi per què a tu no et vol 
ningú? Sempre quinze contra u, dius tindre l’honor però la valentia l’has perdut. 
Bruts! Tots cara al cul! Què White Power i què hòsties? Persones de veritat són 
homosexuals, immigrants i sense sostres, com que Palestina és un poble igual 
com el nostre. Nazis i Sionistes la mateixa merda són, racistes, gossos de 
l’imperi opressor, fills de Toni Cantó, carn de canó del capital, Vicen-T i Dos 
Gaviotes estan fent-vos recordar Stalingrad. Es rapen el cap però no són 
skinheads, estan furtant-los la imatge i ni anant-se de viatge arreglen el ser 
gilipolles. Demanant treball per als espanyols primer i són els primers a explotar 
a l’estranger. Els rebesnéts dels quals cremaven llibres lligats a un líder 
proclamen ser lliures, em cague en el Führer. Vinga va nano, contra el feixisme 
no hi ha treva, estem escrivint l’esquela de Pedro Cuevas.  
 
-Tornada- 
 
Teníeu les respostes? Ara han canviat les preguntes, recorda Stalingrad tant 
com a Vicen-T i Dos Gaviotes. No serem iaios fatxes sentats en les places 
arreglant el món, seguirem a la lluita de classes. Som combatents motivats per 
Vasili Zàitsev, esborrant del mapa creus cèltiques i esvàstiques. El teu himne l’ a 
por ellos, el meu Campanades a mort, tu el sisé exèrcit alemany que es baixa els 
pantalons. Arriba los de la cuchara, abajo los del tenedor, que mueran todos los 
fascistas, visca el braç treballador! Plaers de la vida, parar el despertador al 
sonar, després alçar-te i saber que un nazi més l'ha palmat. Per l'exili dels 
nostres a França al 39, Josué i Esteban al Gulag i al Coixo dins d'un pou! A poc a 
poc anireu caent! Antifeixisme present! Des de Tàrbena a Petrer! Passant per 
Crevillent! 
 
-Tornada- 
 


