
" LA PLOMA MÀGICA "
DIUMENGE DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE

MATÍ

* presentació del
centre d'interes. Fer
grups de tasques i
joc. Despres
jocs aquatics a Cala
Murta.

Taller de tenyir
camisetes i marcar-
lis una ploma amb
estucat.

Veure sortir el sol i
tornar al
campament per
anar a nedar a cala
murta i descansar
un poc.

Fira d'habilitats Preperació de
representacións per
el vespre i de la
vestimenta així com
repartir els
personatges.

Celebració 
Eucarística.     
Netetge del
campament.

TARDE

*17:00-18:00 
Arribada dels nins
al campament.
Jocs de
presentació.    
instalar-se a les
tendes

Taller d'armadures
pel Ginkana del
vespre.

Taller 
d'enquadernació 

Activitats 
d'aventura: tirolina

Tradicional Gincana
Brut.

Despedida.

VETLADA

* baixada a Cala
Murta i alla sopar i
despres Ginkana
dels animals

Gincana de pistes
titulada " a la
reserca de l'espasa
ESCALIBUR"

anar a fer vivac o
be al far de
Formentor o be al
fumat, amb els
petits a cala figuera.

Vetlade de jocs de
campament.

Visita del vell de les
montanyes de cala
Murta el
XIRIMANDANGO. 
Amb els grans mit
de por.

Sopar de freses
representacións i
festa final.

Proleg El Rey Artus La volta al món en 80 dies Robin Hood Rodalles MallorquinesTEMA



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



SIGUES LLIURE 
 
Sigues lliura i camina 
cap a l’estel que vulguis 
guanyar. 
No pensis el que els altres et 
diran, 
deixa que la pluja 
banyi els teus cabells daurats, 
petites gotes fredes tremolant. 
 
Fes de casa teva 
tots els llargs camins del món 
i tingues per sostre el blau 
color, 
dorm a l’heba fresca, 
vola com el colom, 
i corr com el vers l’horitzó. 
 
Fes-te blanca escuma 
quan el mar té blau color. 
Fes-te ocell que canti en un 
racó 
Fes-te flor petita! 
Fes-te aigua suau 
I fes d’amor la vida acada 
instant. 
 
Algún jorn a la vida 
un company et trobaràs, 
de la seva mà caminaràs. 
Dolços llavis tendres 
i una parla suau, 
per fer millor la vida a cada 
instant. 
 

PAPAOBA 
 
Angelitos de ojos tristes, 
color caoba, 
dime si lloras, dime si lloras, 
dime si es por mi, dime si es 
por mi 
 
Y yo haré, y yo haré, 
que tu cara parezca un sol; 
y yo haré, y yo haré, 
que te sientas feliz. 
 
No llores niña, 
no llores más,  
porque tu llanto, porque tu 
llanto 
me hace llorar a mi, 
me hace llorar ami. 
 
 
 
 
MAMI, MAMITA, UA! UA! 
 
Mami, mamita, ua! ua! 
que se me salen 
los pies de la cunita, ua! 
Yo solo sabo decir, mimi:  
tengo sono, tengo sono, 
tengo ganas de dormir; 
tengo un ojito cerrado 
y el otro no puedo abrir. 
 
 
 

DÉU I PARE (Coca- Cola) 
 
Déu i Pare omnipotent,   
la taula beneïu, 
tots aquests bons aliments 
i a nosaltres també. 
 
L’EMPORDÀ 
 
Nascut entre Blanes i Cadqués  
molt per la tramuntana 
d’una sola cosa pots estar 
segur: 
quan més vell, més tocat de 
l’ala. 
 
Semptre deia que a la 
matinada 
 es mataria 
però cap al migdia 
anava ben torrat. 
Somriui diu que no té pressa,  
ningú l’espera allà dalt;  
i anar a l’infern no 
l’interessa, 
és molt més bonic l’Empordà 
 
Varen passar ampolles i anys  
i en Siset encara aguantava  
dormint la mona a la vora del 
Ter 
però ell ma no s’hi triava. 
 
I quan veu la llum de l’alba  
se’m treuen les ganes de 
marxar 

pot ser avui no em suicidi, 
pot ser ho deixi fins demà. 
 
 
RAMALLET 
 
Ramallet, si tu te’n vas 
jo ja no tenc alegria, 
plorant de nit i de dia 
pensant en quan tornaràs. 
Ramellet, quant tu no hi ets 
res del món no me consola 
i arreu me trob tota sola, 
me semblen buits els carrers 
Ramellet quan tu no hi ets! 
 
Ramellet, de vós jo vull, 
sols que m’entengueu mirant, 
perquè cantant i sonant 
no puc dir lo que jo vull 
Ramellet més dolç que el vi, 
principi dels meus amors, 
pensau en qui pensa en vós  
i pensareu sempre en mi. 
Ramellet més dolç que el vi! 
 
Ramellet, els teus records 
són la meva companyia, 
tenirt-te aprop jo voldria  
que m’estrenguessis ben fort. 
Bona nit ramell florit! 
Bona nit si tu venies! 
Dir-te: bona nit! Un dia 
és lo que jo més desig. 
Bonana nit ramell florit! 
  



BON AMIC 
 
Amic que has escoltat  
les crides d’aquest món, 
però t’has deixat convèncer 
per Jesús, 
acull amb senzillesa, 
aquest do tan gratuït, 
xamina estimant sens defallir. 
És Déu qui ens ha escollit 
per anunciar el seu nom, 
formant una família de 
germans, 
i al mig la bona Mare, 
que ens ajuda a dir si, 
volem respondre així a 
Jesucrist. 
 
Bon amic, arrela sempre en 
Déu, 
tu saps que Ell és Amor 
i sempre restarà fidel. 
Bon amic, tindràs moments 
de mort 
però si et mantens ferm 
també tindràs resurrecció 
 
Estén les teves mans 
i obri el teu cor a tots, 
no et deixis embaucar per 
l’evasió 
afronta els problemes  
amb ferma decisió 
i acepta’t tal com ets sense 
temor, 
L’exemple i el treball  

dels que han fet camí, 
i amb Crist han trobat el seu 
destí 
ens mou a tots nosaltres 
a respondre al compromis: 
pregària, acció i joia amb 
Jesucrist 
 
 
 
LLOAT  SIAU 
 
Lloat siau, ho Senyor nostre. 
(4) 
 
Per totes les criatures,                                                  per deixar de matar  
i pel sol i per la lluna, 
pels estels i el vent suau 
i pel foc i l’aigua fresca. 
 
Per la nostra mare terra 
que ens sosté i ens alimenta. 
Per les flors, el fruits i l’herba 
i pel mar i les muntanyes. 
 
Perque el sentit de la vida. 
és cantar-vos i lloar-vos.                          que ens facem tant de mal 
I perquè la nostra vida 
sigui sempre una canço. 
 
COSES QUE PASSEN 
(COM SALVAM EL MÓN)  
 
Passen coses a la ciutat que 
em fan crida. 
De dia esper que no siguis tu, 

que em deixis 
per la mort  
que t’hagui ja trobat. 
 
Mira com es fa ja de nit 
i encara  
tornes per dir-me que has ferit 
l’home que ahir et va dir 
“deixem les armes”. 
 
Crec que duim massa lluitat 
per tan poc que hem guanyat  
tots aquets anys. 
 
Sé que prest serà ja tard  

tot el que estimam. 
 
Runes que han caigut després 
d’haver jurat 
que no destruiríem mai més 
el que creem, 
sobretot 
la nostra vida. 
 
Dic que no cal esperar 

per poder pensar 
 
Vull que ara m’agafis la mà, 
que anem junts a mirar  
com salvam el món. 
 
No vull sentir 
més remors  
de la guerra 

 
Sol necessit 
per llevar  
núvols de pena  
i després 
donar pas 
a l’amor 
 
Crec que duim massa lluitat 
per tan poc que hem guanyat  
tots aquets anys. 
 
Sé que prest serà ja tard  
per deixar de matar  
tot el que estimam. 
 
Dic que no cal esperar 
que ens facem tant de mal 
per poder pensar 
 
Vull que ara m’agafis la mà, 
que anem junts a mirar  
com salvam el món. 
 
SI TU VAS AL CEL. 
 
Si tu vas al cel, 
Amb patinet, 
Fes-m’hi un bon lloc, 
Que hi pujo jo. 
Aidi aido, aidi aido. 
 
(canvi d’idiomes) 
 
 
 



CALDRÀ DIR QUE SÍ  
 
Caldrà dir que sí cada dia, 
a cada moment cada passa. 
Caldrà dir que si tot i amb 
dubtes, 
a cada moment, cada passa. 
 
Cada dia caldrà dir que si. 
Cada passa caldrà dir que si. 
Dir que si. (2)    
 
Caldrà caminar fent la ruta, 
fentu n nou cami pels qui 
vénen. 
Caldrà començar un nou 
somni. 
fent un nou camí pels qui 
vénen. 
 
Caldrà dur només uns quans 
somnis, 
un mirall senzill, tres violes. 
Caldrà dur només uns quants 
somnis, 
Posar la confiança en la Mare. 
 
LA CASETA DE XURROS. 
 
Hi ha una caseta de xurros, 
Al carrer d’urgell cantonada 
muner (bis) 
Feia xurros molt grans, feia 
xurros bestials 
I la gent al passar se’ls volia 
menjar.   

UN ALPINO 
 
Un alpino felice 
Sulla cima di un monte, 
Quando vede un cuculo, 
L’imitava cosi: 
Oh!, la, ri! 
Olara liria 
Olarra cucu cucu (bis3) 
Olara liria UH!  
 
PUFF, EL DRAC MÀGIC 
 
Puff era un drac màgic que 
vivia al fons del mar. 
Però sol s’avorria molt i sortia 
a jugar (bis) 
 
Hi havia un nen petit que se 
l’estimava molt; 
Es trobaven a la platja tot 
jugant de sol a sol. 
 
Tots dos van prererar un 
viatge molt llarg, 
Volien anar a veure món 
travessant la mar. 
 
PILOTA DE PINPON 
 
Soc pilota de pinpon 
I bote bote bote 
Per tot el salon 
I si me toque, 
BOTE!!! 
 

QUALSEVOL NIT... 
POT SORTIR EL SOL 
 
Fa una nit clara i tranquila, 
hi ha la lluna que fa llum 
els convidats van arribant 
i van omplint tota la casa 
de colors i de perfums. 
Heus aqui la Blancaneus, 
en Pulgarcito, els tres porquets; 
el gos Snoopy, el seu secretari 
Emili i en Simbad. 
L’Alí-Babà i també en Gulliver 
 
Oh benvinguts! 
Passau! Passau! 
De les tristors en farem fum 
Que casa meva és casa vostra, 
Si és que hi ha cases d’algú. 
 
Hola Jaimito, donya Urraca, 
en Carpanta i Barba-Azul, 
Frankestein i l’home-llop, 
el comte Dracula i Tarzan, 
la mona Xita i Peter Pan. 
La senyoreta Marieta 
de l’ull viu ve amb un soldat, 
els reis d’Orient, Papà Noël, 
el Pato Donald i en Pesqual, 
la Pepa maca i Superman. 
 
Bona nit senyor King-Kong, 
senyor Astérix i Taxi Key 
Roberto Alcazar i Pedrín, 
L’Home del sac i en Patufet, 
senyor Xarlot, senyor Obelix. 
En Pinotxo ve amb la Moyos 
agafada del bracet, 
hi ha una dona que ve en globus, 

la familia Ulises, 
el Capitan Trueno amb patinet. 
 
A les dotze han arribat 
la fada bona i Ventafocs, 
en Tom i Jerry la bruixa Calixta, 
Bambi, Moby Dick 
i l’emperatriu Sissi. 
Mortadelo i Filemon, 
Guillem Browm i Guillem Tell, 
la Caputxea vermelleta, 
el llop fertge, el cganer, 
en cocoliso i en popei. 
 
Oh, benvingts! 
Passau! Passau! 
Que a casa no hi falte ningú 
O pot-ser sí!  
Ja me n’adono! 
Que tan sols, i faltes tu. 
 
Tu també pots venir, si vols. 
T’esperem, hi ha lloc per tots, 
el temps no compta, ni l’espai! 
Qualsevol nit pot sortir el sol! 
 
 
VIAJE CON NOSOTROS 
 
Viaje con nosotros si quiere 
gozar. 
Viage con nosotros a mil i un 
lugar  
Y disfrute de todo al passar  
Y disfrute... de las hermosas 
historias 
Que le vanos a contar. 
 



VARIS DE CAMPAMENT 
 

• I si som els millors be i 
que... 

• Hola amics, que tal i 
com estau... 

• Saludem amb la mà... 
• Pugem al tren xuxua 

xuxua... 
• Ton pare no te nas... 
• El gegant del pi, ara 

balla... 
• La lluna la pruna, 

vestida... 
• Que li tocarem a na 

Margalideta. 
• No serem moguts,... 
• Un Yanqui... 
• Amunt, avall... 
• Ivanov 
• Cadireta enlaire... 
• En un salon dancé... 
• Eugene ma cousin... 
• Vols ballar aquesta 

dança... 
• En Joan Petit quan 

balla... 
• Eh!! Bugui bugui... 
• Dins la fosca tot 

d’una... 
• Pujarem dalt del cim... 
• He anat Lluc 

d’excursió... 
• Una mosca volava per 

la llum... 
 
 
 

Oh! PARE DÉU PAPAOBA 
 
Oh!  Pare Déu. Papaoba, 
Papaoba.  (bis) 
Beneïu la taula i els aliments. 
I a nosaltres també. (bis) 
 
Oh! Pare Déu. (bis) 
Beneïu els aaliments. 
Oh! Pare Déu. (bis) 
I a nosaltres també. 
 
ESCOLTA-HO EN EL VENT 
 
Per quants carrers  
l’home haurà de passar 
abans que se’l vulgui escoltar? 
Digue’m quants mars  
li caldra travessar? 
Fins quan les bombes 
haura d’esclatar 
abans que no en quedi cap? 
 
Això amic meu 
tan sols ho sap el vent 
escolta la resposta 
dins el vent 
 
Quants cops haura l’home 
de mirar amunt 
per tal de poder veure el cel? 
Quantes orelles haurà de tenir 
abans de sentir plorar el món? 
Quantes morts veurà al seu 
entorn 
per saber que ha mort massa 
gent? 
 
 

FENT CAMÍ 
 
Fent camí per la vida 
ens tocarà menjar la pols. 
Ficar-me al mig del fang 
com han fet molts. 
Compartir el poc aliment 
que porto al meu sarró, 
tant si m’omple la joia 
com si em buida la tristor. 
 
Però lluny, a l’horitzó, 
ja lliure de l’engany, 
veuré milers, com jo, 
que van vencent la por. 
Allaugeriré el pas 
duent amb mi el sarró 
i avivaré amb el cant 
el pas dels meus companys. 
 
Amb la llum resplendent, 
la força del vent 
m’empeny endavant. 
Són els homes 
que van vencent la por. 
És la joia i l’esperit, 
la força del crit 
que em guia davant. 
Tan lleuger com el pas 
dels meus companys. 
 
Vindran dies d’angoixa, 
vindran dies d’il·lusió. 
Com la terra és incerta, 
així som jo. 
Dubtaré del compromís 

i, avoltes diré no. 
I em macarà quan calgui 
decisió. 
 
MIL MILLONS 
D’ESTRELLES 
 
Si al caminar, tu veus al 
germà 
que a les fosques va, 
estén la teva ma, viu a prop 
d’ell, 
i canta-li després... 
 
I és que hi ha mil millons 
d’estrelles, 
aquesta nit que ara fosca 
veus 
i en el desert un oasis 
t’espera 
encara que sols vegis 
l’arena. 
 
Pot ser que tu triïs un dia 
demanar perquè 
d’odis i guerres, de dolor i de 
set, 
respon llavors així... 
 
Mai trpbaràs somriure sense 
plors, 
guerra sense pau, 
ni una esperança si no hi ha 
dolor, 
sens lluita no hi ha amor. 
 



ÉS TAN A PROP MEU 
 
És tan aprop meu, 
és tan aprop meu, 
que fins i tot el puc tocar, 
Jesús és aquí. 
 
No busqueu a Déu a les estrelles, 
ni el busqueu en els plecs de la 
ma. 
Molt a prop el tens, un xic 
amagat, 
Ell t’espera en el teu germà. 
 
El mateix Jesús que ara se’ns 
dóna, 
t’espera entre la multitud, 
en el marginat, en l’home aturat, 
en pobles sencers que hem 
oblidat. 
 
Ell és qui t’espera cada dia, 
al carrer, a casa, en el treball, 
en el qui pateix, en aquell malalt, 
en el jove que tens al davant. 
 
BONA MARE 
 
Bona Mare et vull cantar 
i pregar a Déu a teu costat. 
Bona Mare, tu has estat 
pobre i humil, i ho dones tot. 
En els teus braços vull deixar 
tot el que som. 
Viure content com ho fa un nin, 
sentir-te prop, sentir-te prop. 
 
Bona Mare, nostra Bona Mare. 
Bona Mare, nostra Bona Mare. 

 
Bona Mare et vull cantar 
perquè has estat oberta a Déu. 
Bona Mare tú has viscut 
la llarga nit, camí de la fe. 
Mira als teus fills 
que en aquest món són pelegrins. 
Mira l’angoixa i el dolor, 
perquè el teu cor, acull a tots. 
 
LA BALANGUERA 
 
La Balanguera misteriosa 
com una aranya d’art subtil, 
buida que buida sa filosa, 
de nostra vida treu el fil. 
Com una parca bé de vida 
teixint la tela per demà. 
 
La Balanguera fila, fila, 
la Balanguera filarà. 
 
Girant l’ullada cap enrera 
guaita les ombres de l’avior 
i de la nova primavera 
sap on s’amagava la llevor. 
Sap que le soca més s’enfila 
com més endins pot arrelar. 
 
De tradicions i d’esperances 
tix la senyera pel jovent 
com qui fa un vel de 
noviances 
amb cavalleres d’or i argent. 
De la infantesa que s’enfila, 
De la vellura qui se’n va . 
 

AVE MARIA 
 
Quante coses a la vida 
que semblen omplir-ho tot 
i no só més que mentides 
que s’amaguen dins el cor. 
Tu has omplert la meva vida 
estimant-me de debò, 
jo voldria Mare Bona ser com 
tu. 
En silenci escoltaves 
la paraula de Jesús 
i la feies pa de vida 
amb l’amor teu tan profund. 
Com llavors que cau a terra 
i germina sense por, 
amb el cor ple d’alegria 
et vull cantar: 
 
Ave Maria, Ave Maria. 
Ave Maria, Ave Maria. 
 
Des del temps de la infantesa 
has estat al meu costat 
prop de Déu jo em sentia 
de la teva mà agafat. 
Pel camí de l’esperança 
amb la fe jo m’he trobat 
i a la nit sempre has estat 
la meva llum. 
No em deixis Mare meva 
resta sempre així com cal, 
perque. pugui cada dia 
compartir amb els germans, 
tot el que has fet per nosaltres: 
un somrís d’eternitat. 

La pregària més senzilla 
et vull cantar. 
 
 
LA SENDA DEL TIEMPO 
 
A veces llega un momento 
en que te haces viejo de 
repente 
sin arrugas en la frente  
pero con ganas de morir. 
Paseando por las calles  
todo tiene igual color 
siento que algo hecho en falta 
no sé si será el amor. 
 
Me despierto por las noches  
entre una gran confusión 
esta es la melancolia  
que está acabando con migo  
siento que me vuelvo loco  
y me sumrjo en el alcohol 
las estrellas por la noche 
han perdido su esplendor. 
 
He buscado en los desiertos 
de la tierra del dolor 
y no he hallado más respuesta 
que espejismos de ilusión. 
He hablado con las montañas 
de la desesperación 
y su respuesta era solo   
el eco sordo de mi voz. 
 
 



PADRE NUESTRO 
 
En el mar he oido hoy 
Senñor tu voz que me llamó  
 y me pidió que m’entregara 
a mis hermanos. 
Esa voz me transformò 
mi vida entera ya cambió              
y sólo pienso ahora Señor 
en repetirte: 
 
Padre nuestro, en ti creemos 
Padre nuestro te ofrecemos 
Padre nuestro nuestras 
manos 
de hermanos. 
 
Cuando vaya a otros lugares  
tendré yo que abandonar 
a mi familia a mis amigos 
por seguirte. 
Pero s’e que así algún dia 
podré enseñar tu verdad 
a mi hermano y junto a él  
yo repetire: 
 
LIBRE  
  
Tiene casi veinte años  
y ya està 
cansado de soñar. 
Pero tras la frontera  
está su hogar 
su mundo suciudad. 
Piensa que la alambrada  
sólo es un trozo de metal 

algo que nunca puede retener 
sus ansias de volar. 
 
Libre como el sol cuando 
amanece 
yo  soy libre, como el mar. 
Libre como el ave que escapó  
de su prisión y puede al fin 
volar 
libre como el aire que recoge  
mi lamento y mi pesar 
camino sin cesar detràs de la 
verdad 
y sabré lo que es al fin la 
libertad. 
 
Con su amor por bandera se 
marchó 
cantando una canción 
marchaba tan feliz que no 
escuchó  
la voz que le llamó. 
Y tendido en el suelo se quedó 
sonriendo y sin hablar 
sobre su pecho flores carmesi 
brotabam sin cesar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOIG PER TU 
 
A la terra humida escric 
Nina estic boig per tu. 
Em passo els dies, esperant la 
nit. 
Com et puc estimar 
si de mi tan lluny estàs 
servil i acabat, boig per tu. 
 
Sé molt bé que des d’aquest 
lloc 
Jo no puc arribar on ets tu 
Però dins la meva copa veig. 
Reflexada la teva llum, 
me la beure. 
Servil acabat boig per tu. 
 
Quan no hi siguis al matí 
les llagrimes em cauran 
entre la pluja que caura avui. 
I tu m’atraparàs 
ebri d’aquesta nit 
Servil i acabat, boig per tu. 
 
EL BOIG DE LA CIUTAT 
 
Acabava d’arribar 
Només volia tranquilitat 
després de nits humides 
a la carretera 
ells s’em van posar al davant 
no em vaig saber controlar  
va caure enmig d’una bassa  
de sang i em va dir: 
Soc al boig de la ciutat 

Tu m’has matat 
M’hauras de substituir 
D’ara en davant. 
Van aceptar la comdemna 
Per majoria absoluta 
Ni tan sols vaig poder-me 
defensar. 
 
Vagaràs fins l’últim dia 
També de nit per tota la vila 
Tu ets l’elegit per tots em van 
dir: 
Tu ets el boig de la ciutat 
Tu l’has matat 
L’hauràs de substituir 
D’ara en davant. 
 
Vaig passar dies i dies  
Aguentant humil·liacions 
L’odi no te força quan estàs 
sol 
Caure dins d’aquest forat 
Del que no puc esperar  
Em fa cantar per suportar el 
dolor 
 
Soc el boig de la ciutat... 
Fins que algú acabi amb mi.... 
 
 
 
 
 
 
 
 



EL MEU GRUP D’ESPLAI 
 
No oblidaé mai 
El meu grup d’esplai 
Passant amb els companys 
Els meus millors anys. 
 
Anavem tots plegats 
Anavem tots plegats 
Sempre d’excurció 
Sempre d’excurció 
Gaudint de la natura  
Ah ah ah!!! 
Cantant una cançó. 
 
Obertes les mans  
Amb la cara al vent 
Amb la cara al vent 
La nostra amistat  
Un cami va fer 
Un cami va fer 
Som com a germans 
Som molt bona gent 
Som molt bona gent 
Vina al nostra club 
ES EL MES VALENT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
I com que som  
un bon estodiant 
m’han regalat un amplificador 
una guitarra  
per fer es cumbaya. 
Posant a tope 
es distorcionadaor 
he fet això amb 
 totes les cançons 
i els monitors ara 
estan emprenyats 
i avui horabaixa  
m’han telefonat 
per anar a ne’l  
grup d’esplai de Wassinghton 
cantare en angles 
hola amics que tal i com estau 
i al saludem i saludem 
li fotre ritme de bacalao. 
Heu de fer com jo i donar a 
ne’l grup un poc de canya 
Que en Joan petit quan balla 
Sempre balla rock&roll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ERA MI AMIGO JOSÉ 
 
Paseando a media tarde. 
En el suelo vi que habia. 
Una carta ensangrentada 
De 50 anyos hacia. 
 
Era de un paracaidista 
De la 8va companyia 
Escribia a su madre, 
La carta que asi decia. 
 
Madre, anoche las trinchera 
Bajo el fuego de metralla 
Vi a un enemigo correr 
La noce estaba cerrada 
Le apunte con mi fusil 
Y al timpo que disparaba 
Una luz ilumuió 
El rostro que yo mataba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Clavo su mirada en mi  
Con sus ojos ya vacios 
Sabes madre a quien mate? 
A ese soldado enemigo 
Era mi amigo José 
Companyero de la escuela 
Con quien tanto yo jugué 
A soldados y a trincheras 
 
Hoy el fuego era real  
Y mi amigo yace en tierra 
Madre yo quiero morir! 
Ya estoy harto de esta guerra! 
Cuando te vuelva a escribir 
Quizas lo haga desde el cielo 
Donde encontrare a José 
Y jugaremos de nuevo... 
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