
Enciclopèdia baixeta de la nit
lletres i acords del disc



1. QUAN ES FA FOSC

Dom
Quan es fa fosc
    SolM      Dom
la lluna és un plat a taula.

SolM
Me'l quedo mirant

Dom (SolM)
i hi veig els fideus com ballen.

  SibM MibM
Qui menja sopes se les pensa totes. 

  SibM MibM SolM
Qui menja sopes se les pensa totes.

Allà, a la cuina,
els ritmes d'una forquilla.
Cançó del vespre,
el pare que fa una truita.

Qui menja sopes se les pensa totes.
Qui menja sopes se les pensa totes.



2. CLIC-CLAC

ReM
Clic-clac, és de nit.
MiM
Clic-clac, obro el llum.
Mim LaM
Clic-clac, a la tauleta,
ReM LaM
clic-clac, res no és lluny. 

Clic-clac, tinc els llibres,
clic-clac, les ulleres,
clic-clac, el rellotge,
clic-clac, que em desperta.

Clic-clac, si tinc set,
clic-clac, ve la mare.
Clic-clac, ella em dóna,
clic-clac, un got d'aigua.

Clic-clac, una manta,
clic-clac, al damunt.
Clic-clac, ja m'adormo.
Clic-clac, tanco el llum.



3. SOMNIS

DoM
Sóc la cuinera que faig plats boníssims
Lam        SolM
i els meus cosins vénen al restaurant.
DoM
Ells s'atipen moltíssim, moltíssim,
Lam  SolM DoM
tots els macarrons del món s'estan acabant.

Sóc al pol Sud i estic patinant 
i amb els pingüins juguem amb la neu.
Fem uns balls difícils, difícils, 
amb tombarelles i triples salts de gel.

FaM Lam
Mentre dormo somio, somio
DoM               SolM
i vinga somiar.
Mim   FaM
El meu somi és com un conte
SolM
que cada nit m'haig d'inventar.

Al mig del mar, sóc un pirata. 
És complicat quan toca dutxar:
els dofins m'ensabonen l'esquena, 
quines pessigolles! No ho puc aguantar!

Dins d'un coet tenim molta feina, 
llumets i  botons que s'han de pitjar.
La pantalla ja fa pampallugues.
3, 2, 1... el viatge ha començat!

Mentre dormo somio, somio
i vinga somiar.
El meu somi és com un conte
que cada nit m'haig d'inventar.



4. ENDEVINALLES

Dom
Un senyor que surt de nit,

   ReM
blanc i negre du el vestit.
Fam                        Dom
Menja una móra, menja dues móres, 
SolM                       Dom
menja tres móres. Se'n fa un tip!

Un que és petit i aprèn a volar
des de l'arbre saltarà.
Salta una vegada, dues vegades 
i a la tercera ho farà.

Una senyora de cua lluent
quan es fa fosc surt a caçar.
Caça un ratolí, dos ratolins, 
tres ratolins. Se'ls cruspirà!

Fregant les potes a tort i a dret
cada nit ens fa un concert.
Una cançoneta, una cançoneta,
una cançoneta i mo n'anem!

SibM          MibM
I a la tornada de la cançó

    SibM        MibM
us direm la solució.
          Rem7(b5)   SolM      Dom
El gamarús i la guineu
         ReM SolM
el grill i el senyor toixó.

SibM          MibM
I a la tornada de la cançó

    SibM        MibM
us direm la solució.
          Rem7(b5)   SolM      Dom
El gamarús i la guineu
        LabM SolM Dom
el grill i el senyor toixó.



5. RATPENAT

                    DoM                  Lam
Te'n vas al llit de cap per avall,
     Rem                            SolM
el terra és el sostre i el sostre és un mirall.

Un ratolí disfressat d'ocell.
Et posis com et posis sempre et miro de gairell.

       FaM DoM
Com que és de nit ara ho veus tot fosc

Rem SolM
però fas un xiulet i ho trobes tot.

 Fam         DoM
El teu nom canvia més d'una vegada,
SolM
enlloc de ratpenat et diuen ratapinyada.

DoM Lam
Ratpenat, ens tens ben marejats,
Rem SolM
ets un ratolí que d'ocell t'has disfressat.

Ratpenat, ho fas tot al revés,
comences el dia quan el sol ja no hi és.

Ratpenat, no ens has pas enganyat,
ets un ratolí que d'ocell t'has disfressat.

Ratpenat, ho fas tot al revés,
comences el dia quan el sol ja no hi és.



6. ALEXANDRE BONANIT

   ReM
Un noi prim amb un ull llarg

    Fa#m
mira el cel i mira el mar,
          SolM
el planeta més llunyà
          Solm LaM
i l'insecte més petit:
          SolM LaM  ReM
l'Alexandre Bonanit.

L'Alexandre es mareja
quan espia les estrelles,
vol posar-les en un plat
per  sentir-les des del llit.
L'Alexandre Bonanit.

      LaM   ReM
Gira el món i gira el plat.

      LaM              Sim
gira el món i gira el plat.

      MiM                         SolM
L'Alexandre fa un te amb menta 

       DoM        ReM
que ens té enamorats.

Gira el món i gira el plat.
gira el món i gira el plat.
L'Alexandre fa unes herbes
amb anís molt estrellat.

Sap l'olor que fan les plantes,
com parlen els animals,
sap trobar un coixí de molsa
per quedar-s'hi adormit.
L'Alexandre Bonanit.

Gira el món i gira el plat...



7. ANGELETS I RATOLINS

ReM MiM LaM
Una dent de dalt ja se't belluga,
ReM MiM         LaM
tu ja no et pots esperar.
ReM                    MiM                Fa#m
El temps passa lent com la tortuga
SiM         MiM
Desitges molt i molt que la dent et caigui ja.

Hi ha uns col·leccionistes de dentetes,
són un ratolí i uns angelets.
Vénen de nit i de puntetes,
sota el coixí t'hi deixen regalets.

La nit, com n'és de màgica,
amb contes per anar a dormir.
La nit és de pel·lícula,
vénen de visita angelets i ratolins.



8. LA LLUNA

SibM  FaM    DoM          Rem
La lluna, la pruna, és un plat rodó,
SibM                       FaM       DoM          Rem
de vegades tall de síndria, de vegades un meló.

La lluna, la pruna, és com un botó,
de vegades és llanterna, de vegades és carbó.

         SibM  FaM        DoM          Rem  
Que era com un mirall, va dir el Josep Maria.
SibM  FaM      DoM          Rem
Qui s'hi pentinarà? Això no ho sabia.
         SibM  FaM        DoM          Rem  
Que era com un formatge va dir la Joana. 
SibM  FaM      DoM          Solm
Qui se la menjarà? Segur que té molta gana.

La lluna, la pruna, si és de sabó,
amigues estrelles, fareu bona olor.



9. TOT CREIX

DoM
Escolta-ho, escolta-ho, escolta-ho en la nit.
SibM
Fan un sorollet que és molt petit.
RebM
Escolta-ho, escolta-ho, escolta-ho en la nit.
SolM
Fan un sorollet que és molt petit.

DoM
Et creixen les ungles, et creixen els cabells,
SibM
et creixen els braços, el coll i els turmells.
RebM
Creix la farigola, també creix el blat,
SolM
surt el primer pèso i això em té meravellat.

Escolta-ho, escolta-ho...

Ho fan amb molt de compte i tu ni te n'adones
i quan vas a mirar-los els cucs són papallones.

Durant la nit la carbassera es fa gegant
quan es fa  de dia jo ja m'he fet gran.

Escolta-ho, escolta-ho...

DoM             Mim  FaM                        SolM
Un dia d'aquests, de nit pots anar a l'hort 
DoM                   Mim      FaM                    SolM
per veure com creixen, aviam si estàs de sort.
DoM             Mim  FaM                        SolM
Un dia d'aquests, pots anar a l'hort de nit
DoM                   Mim      FaM                    SolM
per veure com creixen si no et quedes adormit.
FaM                     SolM       Fam                  SolM   
si no et quedes adormit, si no et quedes adormit.

Escolta-ho, escolta-ho..



10. SON

    Sim       ReM    
No tinc son però se'm tanca un ull.
               Sim                          Fa#M
No tinc son i se'm tanca l'altre.
               Sim                                 ReM
No tinc son, ai, que em cau el cap.
               SolM                  LaM
No tinc son, vinga badallar.

      SolM       ReM
Ja sento els grills com em parlen
         SolM                        LaM
i els gats ho criden ben fort
   SolM ReM
i passa l'escombriaire
    SolM                      Fa#M
i somio que no tinc son.



11. ELS FANTASMES DE COTÓ

ReM
Els fantasmes de cotó
DoM
m'han ben entortolligat.
Sim
El cobrellit de colors
LaM
no em deixa escapar.

La coixinera de flors
se m'ha enganxat a la cara,
el llençol m'està escanyant,
la flassada és molt pesada. 

Sol M     ReM    La M            ReM
Embolicada, feta un garbuix.
Sol M     ReM    La M       Sim
Un peu aquí, un peu allà.
Sol M             ReM    La M             ReM
De cap per avall, de cap per amunt.
Sol MReM    L a M                         ReM
Ai, avui llevar-me em costa un munt.

Mitja volta cap aquí, 
semblo un caneló gegant.
Mitja volta cap allà, 
ai, ai, ai, se'm menjaran.

Fa tant temps que sóc al llit
que ja m'han sortit arrels,
estic enganxada amb pega,
totalment, de cap a peus.

Embolicada, feta un garbuix.
Un peu aquí, un peu allà.
De cap per avall, de cap per amunt.
Ai, avui llevar-me em costa un munt.



12. LA NIT ÉS UN DIBUIX

     Dom
La nit és un dibuix
       Fam     Dom
que fas amb les pestanyes,
     Dom            
la música dels ulls
      Fam                   Dom
teixida amb fil d'aranyes.
      SibM                   MibM
La nit són flocs de neu
            SibM             MibM
que et llisquen per les mans,
            SibM           MibM
són animals de drap

Rem(b5)      SolM
i un sac ple d'elefants.

      Dom    Fam     SolM                      Dom
La nit, la nit, la nit se't fon als dits.
      LabM    Fam     SolM                     Dom
La nit, la nit, la nit se't fon als dits.

La nit són calamars
brillants com fanalets,
són sèpies a la lluna,
són trens i són coets.

La nit, la nit, la nit se't fon als dits.
La nit, la nit, la nit se't fon als dits.



13.BONA NIT I LES PUCES AL TEU LLIT

               DoM             SolM
Un bon dia a les barbudes
                FaM                     DoM
se'ns va encendre la bombeta:

            DoM             SolM
«No ens caldrà fer servir piles
             FaM        DoM
si fem música baixeta».

            DoM           SolM        FaM   DoM
Bona nit, bona nit i les puces al teu llit.
            Lam           SolM         FaM                 DoM
Bona nit, bona nit i les puces al teu llit.

Són uns sons molt divertits.
Aviam qui ho endevina:
és un ànec i un timbal,
instruments que són joguines.

Bona nit, bona nit
i les puces al teu llit.

És de nit i ve de gust
dormir com unes marmotes,
però us despertarem
amb un solo de tres notes.

Si això us ve de nou
i trobeu que és un encert
però encara no en teniu prou,
haureu de venir a un concert.

Bona nit, bona nit
i les puces al teu llit.

Ara el disc s'està acabant
i una cosa no us hem dit.
No voldríem pas marxar
sense dir-vos : «Bona nit!».

Bona nit, bona nit
i les puces al teu llit.


