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Sempre de vacances
 
Això és vida, no es pot demanar més,
sempre de vacances, tant festius com feiners.
Som uns turistes professionals,
fem uns viatges descomunals.
Quan a casa vostra ha arribat el bon temps
fem les maletes i venim corrents.

El cel és el nostre rebost,
fem vacances a low cost.
Tenim casa a tot arreu
i moltes adreces de correu.
Però no ens arriben les postals
i aquí comencen tots els mals.

Sempre de vacances, sempre de vacances,
ens agafarà un atac per culpa del jet lag.

Si ens ve de gust un te calent,
tenim la tetera a l'altre apartament!
Al matí quan sortim del niu
no sabem on som però sabem que és estiu.
I quan la casa ja està neta de la cuina al replà,
aleshores és que és l'hora, és que és l'hora de marxar.

Sempre de vacances, sempre de vacances,
ens agafarà un atac per culpa del jet lag.



Som orenetes

Som unes cracs de l'orientació,
unes expertes en aviació,
per anar pel món no ens cal cap mapa,
viatjant ningú no ens atrapa.

No ens fa falta GPS,
volem segures i molt de pressa,
amb les ales ben estirades
coneixem bé les coordenades.

Som orenetes, som orenetes,
mentre tu el bon temps esperes
nosaltres ens saltem fronteres.

Els ocells ens tenen respecte,
dominem aquest trajecte,
a cada poble hi fem el niu  
perquè voltem buscant l'estiu.

Amb la saviesa dels viatges
sabem on són les millors platges,
12.000 quilòmetres no és poc
per acabar tornant al mateix lloc.

Som orenetes, som orenetes,
mentre tu el bon temps esperes
nosaltres ens saltem fronteres.



2a residència    

Enguany podem anar a un hostal!
Ai, no!, que hi van els veïns de dalt.
Sense diners fem la viu-viu
amb un intercanvi de niu.

Un apartament arran de mar,
em sembla que això és massa car.
Em fa il lusió un bungalou.·
Abans ens han d'apujar el sou.

Amb quatre branquetes i miques de fang
et muntes un cau la mar d'elegant.
No siguis carrincló, no siguis carrincló,
ara està de moda la bioconstrucció.

Anem de càmping amb iglú?
La tenda la muntaràs tu.
Què et sembla el canyissar del llac?
Em fa mandra fer bivac.

Escolta, i si tirem de veta?
Anem a un hotel a pensió completa!
Noi, això és un disbarat,
millor que lloguem un pis barat.

Amb quatre branquetes i miques de fang
et muntes un cau la mar d'elegant.
No siguis carrincló, no siguis carrincló,
ara està de moda la bioconstrucció.



Dieta oreneta

Quan volem un plat senzill:
un carpaccio de grill.
Per a una festa de nit:
un gaspatxo de mosquit.

Per endur-nos d'acampada
fem mosca arrebossada
i si dinem a casa,
saltamartí a la brasa.

Quan vénen les amigues:
canelons de formigues,
i de segon plat,
escarabat estofat.

Perquè no perdi el sabor,
espiadimonis al vapor.
I si tenim mal de panxa
fem arnes a la planxa.

No necessitem coberts tot girant a cel obert.
No ens deixem mai les deixalles i dinem sense estovalles.
En piscina o en riuet bevem sempre a galet.
Cuidem molt la silueta amb la dieta oreneta.

Per fer un pícnic a la gespa,
amanida de vespa.
Ens ho prenem amb calma
menjant xinxes a la llauna.

Per a un entremès d'estiu,
papallona al caliu.
I el menú es completa
amb una mousse de marieta.

No necessitem coberts tot girant a cel obert.
No ens deixem mai les deixalles i dinem sense estovalles.
En piscina o en riuet bevem sempre a galet.
Cuidem molt la silueta amb la dieta oreneta.



La mare dels ous

Fa uns dies que dins el niu
això està ple com un ou.
Encara sort que n'hi ha quatre
i que no en tenim pas nou.

Per un moment de passió
que s'ha muntat aquest xou.
La culpa la té, segur,
un pobre espermatozou.

Quan són pollets tenen gana
i es menjarien un bou.
Nosaltres vinga peixar-los
perquè ells mai no fan ni l'ou.

De mosquits i de mosquetes
sembla que no en tenen prou.
Hem de sortir a buscar teca
tant si neva com si plou.

Tant si és dimarts
com dimecres o dijous
el que més ens preocupa
és que ens toquin els ous.

I és que la criança
és la mare dels ous
a l'Àfrica, al Japó
a Lloret i a Salou.



Tsiuit

El rossinyol refila uns trinos espectaculars.
Ai caram, quins pulmons que té el verdum!
La cadernera guanya els concursos de cant
i el passerell és el que arriba més amunt.

A les orenetes no ens cal fer el presumit
perquè nosaltres tenim el tsiuit!

Un crit de guerra ultrasònic
que pot causar mal de cap crònic.
Quan engeguem el senyal d'alerta
tota la comunitat de veïns es desperta.

Semblem un animal esquifit
fins que ens posem a fer el tsiuit!

Tsiuit! Tsiuit!
Perquè és eficaç i perquè és divertit.
Perquè és instintiu i perquè és un hit.
A la taula i al llit al primer tsiuit.

Quan un pardal ens vol robar el cau.
Quan un liró gormand s'apropa als ous.
Quan un gat, dissimulant, vol fer el vermut.
I quan és l'hora de marxar al sud.

Tsiuit! Tsiuit!
Perquè és eficaç i perquè és divertit.
Perquè és instintiu i perquè és un hit.
A la taula i al llit al primer tsiuit.



Somnis d'oreneta

Viure a l'estiu està molt bé
però hi ha coses que m'agradaria fer.
Anar a conèixer llocs de clima fred:
Islàndia, Sibèria i Baqueira-Beret.

Voldria fer una visita als meus cosins,
són una colla molt elegant de pingüins.
I celebrar junts alguna vegada
el “caga tió” i la castanyada.

Vull batre rècords i canviar de ruta
i anar de Xangai a l'Havana per Calcuta.
Sortir en un reportatge fotogràfic
al proper número del National Geographic.

Em fa il lusió poder tastar coses noves:·
mandonguilles, arròs negre o anxoves...
i a l'estiu menjar gelat
però si us plau no em féssiu mai un ou ferrat!



Amunt i avall

Jo vaig néixer aquí
i em vaig casar allà,
els fills són de Sant Gregori,
els tiets de la Costa d'Ivori.

I tota la vida he tingut la dèria
de passar-me les vacances a les terres de Nigèria.

A l'Àfrica tropical
me n'hi vaig moltes setmanes
i aprofito i vaig de càmping
a alguna platja de Ghana.

Com m'agrada fer el turista i conèixer un racó nou,
aquí baix s'hi està de perles però sempre torno a Salou.

Conec els llocs pel seu aroma,
no em cal aprendre el seu idioma,
per demanar l'aperitiu
en tinc prou amb dir piu-piu.

Conec els llocs pel seu aroma,
no em cal aprendre el seu idioma,
sé el millor indret per fer-hi el niu
però no us en penso dir ni piu.

Amunt i avall,
avall i amunt,
dels Pirineus
al Camerun.

No ens cal visat
ni passaport
per anar al sud
i tornar al nord.



No anem a la moda

Les orenetes no anem a la moda
però som molt presumides;
a l'Àfrica anem a cal modista
i tornem molt ben vestides.

Les orenetes no anem a la moda
però un cop l'any canviem de vestit;
triem un elegant blanc i negre
com la zebra, la simfònica o el pingüí.

Les orenetes no anem a la moda,
anem clàssiques de dalt a baix.
Per això de vegades anem modernes,
antiquades i fins i tot vintage.
 
Les orenetes no anem a la moda
i ens passa una cosa molt trista;
tot i estar sempre de vacances
no podem anar a un càmping nudista.

Les orenetes no anem a la moda,
el nostre estil és especial,
portem un frac impermeable
arreglat però informal.

Les orenetes no anem a la moda
i ara tampoc en farem un drama;
dia i nit anem igual,
ni tan sols ens posem el pijama.

Les orenetes no anem a la moda
i això és un gran avantatge:
quan ens toca fer les maletes
portem molt poc equipatge.

Les orenetes no anem a la moda,
el nostre estil és especial,
portem un frac impermeable
arreglat però informal.





Fred

El niu estava llest i els ous covats,
per fi teníem un moment de relax.
Just anàvem a fer ganxet,
quan de cop i volta va arribar el fred.

La canalla havia après a volar,
feia acrobàcies esquivant el xamfrà.
Sonava Vivaldi al radiocasset
quan de cop i volta va arribar el fred.

I quan fa fred ens agafen les pors,
deixem la casa i toquem el dos.
I quan fa fred fem un xiulet
i en multitud anem cap al sud.

Era un diumenge de finals d'estiu,
la taula parada, fèiem l'aperitiu.
Ens preparàvem per fer un gran banquet
quan de cop i volta va arribar el fred.

Amb enyorança fem un sospir
però abans de marxar deixem un souvenir.
Ràpid i corrents taquem la paret
quan de cop i volta arriba el fred.

I quan fa fred ens agafen les pors,
deixem la casa i toquem el dos.
I quan fa fred fem un xiulet
i en multitud anem cap al sud.





Anem fer un vol

Anem a fer un vol
que avui fa molt bon dia,
ens ho ha dit l'abellerol.
Anem a estirar les ales
abans no es pongui el sol.

I si els fills tenen gana
o bé estan avorrits
fent una filigrana
caçarem un quants mosquits.

Un altre cop a fer maletes
perquè nosaltres som orenetes
i aquí s'acaba el cançoner,
adéu-siau, fins l'any que ve!

S'acaben les vacances
i algú ja ens enyora.
Trobareu molt a faltar
la nostra banda sonora.

És l'hora de marxar,
hem estat de meravella.
No us poséssiu tristos
que tornarem per caramelles.

Un altre cop a fer maletes
perquè nosaltres som orenetes
i aquí s'acaba el cançoner,
adéu-siau, fins l'any que ve!


