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El tren del temps
Fer-te l'amor després de tant de temps
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=udqUG4hDoL0
Les últimes pàgines d'un llibre,
sentir la pluja sobre la pell
i veure com desperta el dia.
Fer-te l'amor després de tant de temps.
Del mig de la runa arrencar l'alegria,
sentir que portem a dins els déus.
i contra el mur morir-nos de riure.
Ser iguals vol dir ser igual de diferents.
I plou allà on ens falta l'aigua,
i algú que està en guerra fa la pau,
i a poc a poc el món es para,
i la vida comença a ballar.
Ja sé que ens trencarem,
que ens caurà a terra el món.
Ja sé que plorarem
i que podem perdre-ho tot.
Per sempre no hi ha res
i el tren del temps no frena.
Tinc un desig només:
que tot valgui la pena.
Cantar cançons a la lluna plena,
sentir la terra amb el pas descalç,
riure de nou de la broma de sempre,
quan no l'esperis fer-te un regal.
Viure l'estiu sota l'aigua clara,
ballar borratxos la nostra cançó
i dir-t'ho tot amb una abraçada,
si alguna cosa pot dir-t'ho tot.
I plou allà on ens falta l'aigua
i algú que està en guerra fa la pau,
i a poc a poc el món es para,
i la vida comença a ballar.
Ja sé que ens trencarem,
que ens caurà a terra el món.
Ja sé que plorarem
i que podem perdre-ho tot.
Per sempre no hi ha res
i el tren del temps no frena.
Tinc un desig només:
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que tot valgui la pena.
Desperta sota les ales del capvespre.
Camina amb mi un petit trosset del teu camí.
Deixa't vèncer per la pulsió que sents empènyer.
Dins del teu pit, que vol alliberar-se i crida per sortir.
Ja sé que ens trencarem,
que ens caurà a terra el món.
Ja sé que plorarem
i que podem perdre-ho tot.
Per sempre no hi ha res
i el tren del temps no frena.
Tinc un desig només:
que tot valgui la pena.
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