Vicen-T *Llibertat (amb Marc Pinet)*

Tornada:
Farts de ficar l’altra galta, deixant-nos la pell en el micro;
Desemmanillant la llibertat com en Badia de Cochinos;
Amb l’alegria per lluitar que ens va ensenyar Sandino;
Vietnam ací, Vietnam allà, el poble clama justícia, llibertat;
Vietnam ací, Vietnam allà, el poble acabarà per despertar;
Fills de puta! Sembla mentida, el Tio Sam dicta i l’OTAN apunta!
Estats Units maneja el món, començaren l’estafa banquera, no és crisi, és
capitalisme, portem ràbia de negra pantera. S'inventen conflictes en Líbia per a
traure els tancs i arrasar, un dels seus objectius és furtar tot el petroli a la gent
d’Iran. Un fons monetari il·limitat, foc a l'imperi americà, ells dalt, nosaltres
baix, titelles del lliure mercat. Aznar, Toni Blair, Bush, la mateixa merda nazi és,
pensaves que Obama seria Zapata i t’equivocares. L'Estat Espanyol fabrica
armes per a ells, gràcies per tot Tio Sam, ja ho va dir el Natas i el Makei. No es
pot anar criticant el capitalisme sentat front un Mac, mirar de comprar-te un
cotxe nou per anar a fer-te un Big Mac. Millor Diarios de motocicleta que el de
Patrícia, millor Rosa Luxemburg que la princesa Letícia. Seguisc el color de la
meua llibreta amb palestina al coll, Palestina lliure i llibertat per als presos
polítics.
-TornadaDeixa't el Yahoo Respuestas i canvia de font d'informació, acció directa, canviarho tot des de baix, la vertadera revolució. No em crec Dr.Dre en Brooklyn, sóc
Vasili Zàitsev disparant-vos amb un Kaláshni-rap sense por des del calvari. Fins
sempre comandante, tu ensenyares el camí al poble, resistires atacs per part de
l’imperialisme brut del Mr.Danger. Han canviat sang per dòlars a Síria,
Afganistan i Iraq i el poble només vol que viure en tranquil·litat, pau i llibertat. I
aquests bojos del rap la realitat t'han contat, som la lluita continuada per
tombar tota aquesta crueltat.
-Tornada-

