Música
3er i 4rt

3er Trimestre
setmana del 18 al 24 de maig
Hola a tothom,
per aquesta setmana, he buscat una cançó per afinar la veu,, fa dies que no
cantem! cliqueu a la imatge, espero que us agradi la cançó, es titula Viure atabalat
de Macedònia.

Surto a quarts de vuit de casa i torno a quarts de deu
Els papes treballen tot el dia a Cardedeu
Els avis o ballen o viatgen per no sé on
Mentre a mi em passeja la veina del segon
Passo tot el dia fent cangur-activitats
Necessito temps per avorrir-me de veritat
Vull fer moltes coses però també vull descansar
Vull viure amb la calma, res de viure atabalat.
Em vull tocar el melic tota la nit
Passar-me el dia badallant
Em vull llevar a l'hora de dinar,
Menjar una pizza i estirar-me el sofà
Mirar la tele o jugar a l'ordinador
O llegir un manga fins que em quedi girat
Beure xampany només de tant en tant
O jugar a metges però amb nenes de veritat
Vull fer el gamberro i també vull estudiar,
Però el que no vull es viure atabalat.
Passo de canviar les caques que fa…
Que passo de rallar-me anant a classes de repasI de menjar pèsols perquè a casa
s'han d'aprimar
No sóc ni una pedra ni una màquina de jugar
Només sóc un nen i no un dibuix que es pot esborrar
Em vull tocar el melic tota la nit
Passar-me el dia badallantEm vull llevar a l'hora de dinar,
Menjar una pizza i estirar-me el sofà
Mirar la tele o jugar a l'ordinador
O llegir un manga fins que em quedi girat
Beure xampany només de tant en tant
O jugar a metges però amb nenes de veritat
Vull fer el gamberro i també vull estudiar,
Però el que no vull es viure atabalat.

