EL VOL DE L'HOME OCELL
Aquesta és la història d'un que volia ser ocell,
volia saltar muntanyes i amb els arbres barallar.
La gent se'l mirava,
nena no t'ho pots imaginar,
els cabells li tapaven la cara, tenia lleuger el caminar.
Es tornarà ocell per un dia i d'entre les cendres podrà volar.
Això no és cap joc! Deixeu-me volar!
Jo sóc lliure de fer el que vulgui, no em tragueu la llibertat.
El cel és un somni on ell vol arribar,
els núvols les seves muntanyes,
el sol l'horitzó llunyà.
Es tornarà ocell per un dia i d'entre les cendres podrà volar.
Això no és cap joc! Deixeu-me volar!
Jo sóc lliure de fer el que vulgui, no em tragueu la llibertat.
Aquesta és la història d'un que volia ser ocell,
volia saltar muntanyes i amb els arbres barallar.
El cel és un somni, no se'l pot fer esperar,
els núvols les seves muntanyes,
el sol l'horitzó llunyà.
Es tornarà ocell per un dia i d'entre les cendres podrà volar.
Això no és cap joc! Deixeu-me volar!
Jo sóc lliure de fer el que vulgui, no em tragueu la llibertat.

O VOO DO HOME PAXARO
Esta é a historia dun que quería ser paxaro,
quería saltar montes e cos árboles pelexar.
A xente mirábao,
nena non o podes imaginar,
os cabelos tapábanlle a cara, tiña lixeiro camiñar.
Tornará paxaro por un día e de entre as cinsas poderá voar.
Isto non é ningún xogo! Deixádeme voar!
Eu son libre de facer o que queira, non me quitéde-la liberdade.
O ceo é un soño a onde el quere chegar,
as nubes os seus montes,
o sol o horizonte lonxano.
Tornará paxaro por un día e de entre as cinsas poderá voar.
Isto non é ningún xogo! Deixádeme voar!
Eu son libre de facer o que queira, non me quitéde-la liberdade.
Esta é a historia dun que quería ser paxaro,
quería saltar montes e cos árboles pelexar.
O ceo é un soño, non se lle pode facer agardar,
as nubes os seus montes,
o sol o horizonte lonxano.

Tornará paxaro por un día e de entre as cinsas poderá voar.
Isto non é ningún xogo! Deixádeme voar!
Eu son libre de facer o que queira, non me quitéde-la liberdade.
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