NO ESTEM PER AIXÒ Intro directe (Oh la la la oh la la la) C#- B-x4 A B
Cada any arriba més tard la fred per la finestra C#- B G#-D#El canvi tan anunciat ens a agafat per sorpresa C#- B G#-D#Però jo encara vaig més tard haig de transformar una bèstia C#- B G#-D#Que faré quan sigui gran ara això ja no em molesta C#- B G#-D#D#- Vaig a abrigar-me el radiador gasta i no estem per això A B C#Per molta llenya el que més m’escalfa son els teus records. A B C#- X2
B C# i no estem per xò i no estem per xò i no estem per xò no estem per xò. A B
A la plaça hi ha gent cridant per una sopa calenta
El llit també és important i la companyia escasseja
Jo també estic parat pro no paro i sense pressa
potser parlo per parlar potser perdo la paciència.

C#- B G#-D#C#- B G#-D#C#- B G#-D#C#- B G#-D#- TORNADA

El Montseny esta ben nevat, aquí gela cada vespre C#- B G#-D#Ho veig des del llit estant hi guardo lloc perquè ho puguis veure. C#- B G#-D#Si vens el sol sortirà qualsevol nit com aquesta
C#- B G#-D#Casa meva no es molt gran però és vostra farem festa C#- B G#-D#-TORNADA
Directes (versió gossos Bevent Passat d’Umpah-pah)
C#- B- C#- / C#- B- C#- o lalala olalala olalala
Són les onze del matí, no em preguntis res, quiet C#és un diumenge qualsevol, m'aixeco i vaig de tort A B
i a la boca i tinc mal gust, tot hi veig borrós.
El cap em va molt a poc a poc mentre no puc parar el meu carai de cor... B
M'hauré, m'hauré... m'hauré de canviar el cervell. C#- B A B.
Tu sempre dius que està ben bé a punt d'arribar. B
A bona hora vindràs...
que ni ens caldrà tornar-nos a emborratxar
el temps corre, se'ns està socarrimant
vull aiguardent, jo ja no puc esperar. C#- B A B.
C#- B- C#- / C#- B- C#- o lalala olalala olalala

