
TXARANGO- Músic de carrer 
Fm                                                                                Ab
Vaig, caminant com el 1____________, pres del seu ball sota els estels
                                     D#                                         Fm
Des de la Barcelona al 2_____________ canten sirenes cançons rebels
                                                                                       Ab
Duc els tambors d'un mar en ruines, 3________ pastor arran de tot un circ
                                           D#
Sempre a punt per robar la lluna

Fm    D#   Fm            C     
Oioioiaia iaia, jo sóc músic de carrer

Oioioio, del teu pa sóc titellaire

Aia iaia, deixo l'alegria a l'aire

Oioioio, per quan vulguis parar el temps

Sóc, fill del mar que desespera, duc a la sang el seu verí

Sobre la pell el sol ens crema, si estem junts crema la nit

Malgrat camino sense cap casa, sóc 4__________ dels teus petons

Vinc a encendre foc a la plaça

Oioioiaia iaia, jo sóc músic de carrer...

Oioioiaia iaia, que s'encenguin els tambors

Oioioio, al ritme de la tempesta

Aiaiaia, t'he buscat entre la festa

Oioioio, perque explotin al teu 5____________

Fm-C#-C

De les valls fins a les dunes, el teu cos sota la lluna

M'ha atrapat quan cau la nit

I el matí sempre m'aparta, no hi seré per despertar-te

Em va agradar estimar-te ahir    (x2)



Oioioiaia iaia, jo sóc músic de carrer...

Oioioiaia iaia, que s'encenguin els tambors...

1 Quin és el mar que va des de Barcelona a el Caire?

2 El Caire és la capital d'
Com era anomenada en l'antiguitat aquesta ciutat?

3 Per què no es pot robar la lluna?
Que creus que ens vol dir la cançó quan explica que és un músic sempre a 
punt per robar la lluna?

4 Què significa que s'encenguin els tambors?

5 Amb quins adjectius definiries el ritme de la tempesta?

6 Què vol dir del teu pa sóc titellaire?

7 Per què qui canta és fill d'un mar que desepera?

8 Qui és aquest verí que du a la sang el cantant?

9 Què pot significar deixar l'alegria enlaire?

10 Quines oposicions hi ha en aquesta cançó?
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