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LLETRA DE SOS REMIX 
 

Aspencat, àlbum “Inèdit” (2012) 
 
 
“Sóc una mare de la plaça de maig 
Sóc un traïdor empresonat per periodista 
Sóc la mort pels carrers de Bagdad 
Per la corda fluixa sóc un equilibrista 
Sóc corredor del passadís de la mort 
Sóc el rebel contra un govern absolutista. 
Sóc un nòmada que busca la sort 
Per les fronteres d'un món bel·licista 
Sóc el soldat que renuncia del fusell 
Somnia un món sense nacions massacrades 
Un advocat que no creu en la llei 
On l'adulteri castiga a morir a pedrades 
  
EH EH OH OH 
Sóc un xiquet soldat 
EH EH OH OH 
Sóc un pres polític 
EH EH OH OH 
Un altre refugiat 
Ànima que arriba a un campament oblidat. 
  
Per les trinxeres d'aquest mon 
On la vida no s'atura un segon 
Sempre en alerta, el sistema falla 
Problemes en la transmissió 
On la vida no s'atura un segon 
S.O.S 
The System's on fire 
  
Vull ser activista d'esta cançó trista 
Ser el malson de qui aparta la vista 
Seré antagonista, No perdré l'esperit, contra 
l'imperialista 
S'obriran les alberedes i farem camí 
El triomf de la revolta serà aquesta nit 
Ens juguem el pa 
El futur és hui 
Serà el poble sobirà no vos queda comodí 
  
Sóc el vaixell que travessa el bloqueig 
Porta il·lusions als carrers de la Franja 
Família unida després del bombardeig 
On el petroli embruta les consciències de 
sang 
  
EH EH OH OH 
Sóc estudiant de Tian an men 
EH EH OH OH 
Sóc la veu del Tibet 
EH EH OH OH 
Sóc el plor silenciat 
innocència robada pel plaer mutilat 
  
 

(Per les trinxeres...) 
  
Digues-me per què? Digues-me per què? 
Digues-me perquè no trenquem les nostres 
parets 
Digues-me perquè, nooooo !!! 
Per sortir d'aquesta presó 
Corren les ànimes, corren les ànimes 
Corren les flames pels abismes del món 
Secat les llàgrimes, secat les llàgrimes 
Comença la lluita que hi ha dins del teu cor! 
Corren les ànimes, corren les ànimes 
Es trenca el silenci i s'olora la por. 
Secat les llàgrimes, secat les llàgrimes 
Comença la lluita que hi ha dins del teu cor! 
  
Per les trinxeres d'aquest mon 
Sempre alerta, el sistema falla 
Problemes en la transmissió 
On la vida no s'atura un segon 
S.O.S 
The System's on fire 

 


