UN NOU ESPAI

Buit, negra nit
somni indiferent
visió sense color
Sense espai ni temps
tot es queda quiet
no hi ha cap moviment
El teu somriure,
una mirada
Forces atraients
sense gravetat
llum incandescent
Una abraçada,
sense paraules

A LA PLAÇA SAINT GEORGES
Amb l’ànima dormint, valents i sempre inquiets
amb els ulls innocents, però amb ganes de somiar nous camins
més rics dels que hem aprés, dels que hem fet.
Recordo aquells mails, recordo les cançons,
es va parar el temps a la plaça Saint Georges, tu i jo,
amb els sentits oberts, i amb l’ànima exultant
Correm per no estar quiets i no sabem que estem parats,
però sento com avança i tot fa un clac dins el meu cap
Caminem endavant, només cal esperar, l’eclipsi ja és total.
Potser ja ens ve de lluny, potser ja ens ve del Déus,
ho varen planejar, i ens varen apropar, tu saps quan?
Jo tampoc ho sé, ja veus ens és igual.
Volem per cels que mai ningú abans havia volat
i sento com avança i tot fa un clac dins el meu cap.
Correm per no estar quiets i no pensem el què ens diran
i sento quan em mires tot avança i tot és clar
Caminem endavant, només cal esperar, l’eclipsi ja és total.

JA M’HE FET GRAN

Passen els anys i les arrugues
són llargs camins que el temps m’ha dibuixat
Passen i corren sense treva
potser és hora de dir ja m’he fet gran
Ja m’he fet gran,
un mestre dels errors i dels records
Ja m’he fet gran
i avui cantar-ho amb tu és una sort
Esglaons que vaig pujant
escalada de gegant
un viatge al·lucinant
Els cabells blancs saben que és així
diuen que bé que estàs, tira endavant.
I quan recordo aquells temps viscuts,
secrets que al llarg dels anys he anat guardant
Sento com cantes d’amagat i escoltes
cançons d’aquell casset que vaig gravar.
I tu m’expliques entre mil somriures
batalles que has somiat en alta mar
I els camins que he anat deixant
a saber a on s’han quedat
la sort no me’ls ha explicat
Esglaons que vaig pujant
escalada de gegant
un viatge al·lucinant
Els cabells blancs saben que és així
diuen que bé que estàs, tira endavant.
I quan recordo aquells anys viscuts,
tresors que pel camí m’he anat trobant
Els cabells blancs saben que és així
diuen que bé que estàs, tira endavant.
I quan recordo aquests anys viscuts,
potser és hora de dir ja m’ha fet gran.

PER A TU
M’has fet obrir els ulls com mai ningú ha fet,
sentir com tot un món desperta intensament
M’has fet obrir el cor com cap altre ha fet
i sento com somriu, ho fa eternament
I ara ja sé que ni el mar, ni el sol, ni els estels
no son res si tu no hi ets
No sé si es para el temps quan un conte has escrit
tampoc m’importa gens si a mi m’ha embogit
Si un disc de desamors serveix per obrir un vi
i és que res és casual, havia de passar
I ara ja sé que els somnis es fan realitat
quan desperto al teu costat
I ara sabem que nous llocs obriran horitzons
tot és nou, tot es mou

ALOE

Dins la nostra habitació
tremola el sostre i plora d’emoció
Tu, amb els ulls oberts,
somies com del cel cauen estels
Només som llum
Vine, vine amb mi
No em deixis lluny
mai, mai, mai…
Som focs artificials,
t’apropes i et desfàs al meu davant
Només som llum
Vine, vine amb mi
No em deixis lluny
mai, mai, mai…

DESPERTANT

Sento un rellotge accelerat,
un compte enrere dins el meu cap
Algú em crida, és el final
Obro els ulls, vull respirar
Estic somiant, vull despertar
Només somiant, haig de marxar
El cel cau gris, els ocells han volat
L’ànima em crema espurnes del passat
El sol em cega a punt de cremar
La boira inunda aquesta ciutat
He despertat, somni acabat
No estic somiant, vull començar
Amunt, sé que puc volar
No sé on s’amaga, només la vull trobar
Corrents m’apropo fins al seu costat
Ja per sempre és on m’hi vull quedar

ESTIC CONTENT

Un divendres, tot normal,
m’he llevat, tu estàs cantant
i l’olor del cafè que va entrant
És un dia espectacular,
un cel blau al carrer,
sortirem, ballarem al compàs de la gent
Els meus peus van flotant,
mil colors, tots són nous,
sembla estrany no tinc por, puc amb tot
Ara és fosc, negra nit,
omplirem gots de vi,
ja només vull cridar estic content, estic content

NO EM SEMBLA ESTRANY
Agafo l’autopista direcció a un altre món, una altra vida
Tot es queda enrere i el sol enlluerna el meu somriure
No em sembla estrany,
el nostre horitzó taronja s’apropa al fons
Per ciutats somiades sense presses, sense plànols ni rellotges
Explicant-nos, rèiem, mil històries moltes d’elles ben absurdes
No em sembla estrany,
quan el nostre cor batega al mateix pas
I els teus ulls com dos sols cantava en Dominique,
ho saps no perquè són així?
I al revés d’aquells que cantaven sense fi,
no ens va costar gens arribar fins aquí
Aquell banc de fusta et convidava a somiar amb grans desitjos,
que de cop vingueren i res va semblar el mateix fins a tenir-los
No em sembla estrany,
al cap i a la fi son coses del destí
I en Micah ens va sentir, ja teniu ens va dir,
un bon motiu per fer aquesta cançó
I de cop som aquí, de l’univers a la fi del món
I els teus ulls com dos sols
somriuen amb els meus
no cal parlar tot està ben clar
I aquell banc i aquell mar, aquell cel a la nit,
ja tenim el nostre horitzó aquí

SALVEM

Salvem camins deserts que em portin cap un mar, salvem les cançons
Salvem els inferns que fan felicitat i el dret a somiar, salvem
Salvem el temps etern quan t’estic esperant, salvem els carrers,
que siguin per la gent, salvem l’esperança d’un futur, salvem
Salvem les portes que resten de bat a bat i el desig, salvem
Els colors del mar, l’olor de la nit i el vaivé dels ocells, salvem
Salvem!
Salvem els nostres Déus, la pau i els nostres peus en remull a l’estiu
Les tardes amb un sol ponent-se a l’horitzó, salvem els concerts
Salvem un nou espai, aconseguir els somnis, salvem els records
Salvem l’ il·lusió que ens mou en caure al vespre, salvem somriures
Salvem!

QUAN ES PARA EL TEMPS

Mira aquelles fulles volant,
vols dir que saben cap a on van, no els cal
Agafa un cargol del camí
a través d’ell veus l’infinit,
tan clar i senzill
No sé quan ho vam deixar de fer
aturar-nos i parar el temps
Vine aquí i seu al costat,
oblida allò que no és important,
només
El ressò d’antigues cançons
amb el gust dels primers petons,
això ho és tot
Agafa-ho fort i estreny-ho contra el cor,
sempre ens quedarà aquest record
No oblidis res del que ara hem fet,
la vida esclata quan es para el temps

