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LA TRIFULCA   
 
 
Diuen que t’han vist 
passejant per les Rambles. 
Duies al costat 
un xicot eixerit. 
 
Ell et feia bo, 
tu l’hi reies les gràcies. 
Ell que flirtejava, 
tu que sospiraves. (Aaaa) 
 
Guaita bé què et dic: 
no hem facis la punyeta!! 
Guaita bé què et dic: 
no em toquis el botet!! 
 
Que no estic per brocs, 
que no estic d’humor, 
ni per bromes, 
no m’escalfis més, 
que ja riuen prou 
pels carrers. 
 
Que no veus que això és una quimera 
Que no veus que això no té sentit. 
Que si jo et vulgues fer la punyeta 
entraries a casa ajupit.  (Muuuuu) 
 
     - És el que m’han dit!! 
     - Doncs  t’han enganyat!! 
     - M’ho han assegurat. 
     - Que no és pas veritat,  
        t’han ensarronat. 
 
 
Diuen que t’han vist 
de bracet d’una rossa,   
curta de per tot, 
carregada de pit. 
 
Que us han vist entrar 
en un pis de l’eixample. 
S’ha de ser canalla !! 
a preus de xavalla (Qui jo?) 
 
Guaita bé què et dic: 
no hem facis la punyeta!! 
Guaita bé què et dic: 
no em toquis el botet!! 
 

                           
 
 
 
Que no estic per brocs, 
que no estic d’humor, 
ni per bromes, 
no m’escalfis més, 
que ja riuen prou 
pels carrers. 
 
Que no veus que això és una falòrnia. 
És la xurma qui escampa aquest dit 
Que si jo t’enganyes amb un altra, 
ja viuríem tots tres en el pis. 
 
- És el que m’han dit!! 
- Doncs  t’han enganyat!! 
- M’ho han assegurat. 
- Que no és pas veritat,  
    t’han ensarronat. 
 
Guaita bé què et dic: 
no hem facis la punyeta!! 
Guaita bé què et dic: 
no em toquis el botet!! 
 
Que no estic per brocs, 
que no estic d’humor, 
ni per bromes, 
no m’escalfis més, 
que ja riuen prou 
pels carrers. 
 
 
(Si l’he fet banyut, es perquè ha volgut.) 
 
(Jo si l’he enganyat, és perquè ha 
badat.) 
 
... No m’escalfis més, 
que ja riuen prou 
pels carrers. 
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