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LLETRA 

En aquesta vida ens fan ser bèsties de corral, 

ovelletes que totes velen igual. 

 

Per anar bé aconsellen que facis com lo veí, 

garrotada si t’apartes del camí. (Uep!) 

 

Tant se val tot el que pugui dir la gent, (és igual) 

i no tinguis cap por de ser diferent (au idoi) 

 

No imitis a ningú, endavant sigues tu, 

per la resta no et deixis endur. (has de ser tu) 

 

Si et sents mig ofegat, escapat del ramat 

i demostra al món que com tu no n’hi ha cap. (au venga, Pau) 

 

Diuen que no encaixes en aquest món que ells han muntat,  

et diran sovint que estàs equivocat 

(no en facis cas) 

 

Et faran sentir l’ovella negra del ramat, 

però ets una rosella dins del camp de blat. 

(au, amunt) 

 

No imitis a ningú, endavant sigues tu, 

per la resta no et deixis endur. (canta fort) 

 

Has de fer el teu camí, marxa molt lluny d’aquí 

on ningú no et digui què pensar o sentir. 

(som així) 
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I el que digui la gent no ha de ser inconvenient 

Som com som nosaltres anem fent (au Venga, gent) 

 

I en aquest gran ramat que en diuen societat, 

falta gent com tu que sigui de veritat. 

 

Tant se val tot el que pugui dir la gent 

i no tinguis cap por de ser diferent (sense por)  

 

Nosaltres no som millors ni som més bons 

Pro som natres, lo Miquel i el Pau de Ponts. 

 

No imitis a ningú, endavant sigues tu 

per la resta no et deixis endur (sempre tu) 

 

Si et sents mig ofegat, escapat del ramat 

i demostra al món que com tu no n’hi ha cap.(un altre pic)  

 

No imitis a ningú, endavant sigues tu, 

per la resta no et deixis endur. (mai) 

 

Has de fer el teu camí, marxa molt lluny d’aquí 

on ningú no et digui què pensar o sentir 

(no basta, canta) 

 

Si et sents mig ofegat, escapat del ramat 

i demostra al món que com tu no n’hi ha cap. (enlloc)  


