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Regala petons d’ Obeses  Regala petons d’ Obeses  Regala petons d’ Obeses  Regala petons d’ Obeses      
Regala, regala petons. 
Regala, regala petons, 
embolica'ls amb els llavis 
i acompanya'ls amb bombons. 
 
N'hi ha de mil maneres, 
totes fascinants� 
n'hi ha de més grollers i d'elegants, 
n'hi ha alguns que semblen màgics o bé tràgics, 
n'hi ha de més subtils, o d'intranquils, 
estètics i poètics. 
 
Hi ha el gran petó de diva, 
amb una mica de saliva. 
El bell petó d'amor amb gran fervor 
i el famós petó de cine. 
Hi ha el petó com cal que és el que et fa la iaia per Nadal, 
i el que em fas tu és celestial. 
 
Regala petons, regala petons, 
que és Nadal i es desenfrenen, 
totes les passions. 
 

Regala, regala petons. 
Regala, regala petons, 
embolica'ls amb els llavis 
i acompanya'ls amb bombons. 
 
N'hi ha de tots els tipus, 
és meravellós� 
Algun és més senzill i algun pompós, 
n'hi ha algun que és com de plàstic, fa molt fàstic, 
n'hi ha de molt sensats, desenfadats,  
preciosos, llefiscosos. 
 
El dens petó de tieta 
et deixarà la cara neta. 
I n'hi ha un de perillós molt luxuriós� 
el temut petó caníbal. 
El petó de pintallavis és el més embrutadís 
i el teu em durà al paradís! 
 
Regala petons, regala petons, 
que és Nadal i es desenfrenen, 
totes les passions. 
 
Més, més, omple'n els carrers. 
Més, més, omple'n els carrers. 
No podem viure sense ells !!! 
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“Avui és Nadal” de Lax’n’busto i Glaucs“Avui és Nadal” de Lax’n’busto i Glaucs“Avui és Nadal” de Lax’n’busto i Glaucs“Avui és Nadal” de Lax’n’busto i Glaucs    
Avui és Nadal un altre cop, 
però aquest cop sembla diferent, 
vaig omplint la casa 
d'arbres i llumetes. 
 
I et vaig esperant, 
perquè avui és Nadal, 
si cada ovella té el seu corral, 
el teu és el meu. 
 
Que a part de gastar diners, 
de menjar torrons, 
de fer-nos regals 
i cantar cançons. 
També és amor i amistat, 
pau i dolor, 
i estàs tu, estic jo 
i estem junts cantant. 
 
Bon Nadal a tothom 
(cantem per la pau) 
Bon Nadal a tothom 
(cantem per amor) 
Bon Nadal, 
que avui és un dia per ser feliç, 
desitjar-vos a tots� 
Molt Bon Nadal. 

 
Avui és Nadal i estic content 
de poder compartir-ho amb tu, 
que són molts anys, 
moltes raons, 
i ho passem tots junts. 
 
Avui és Nadal i potser no hi som tots, 
però alçarem les copes, 
brindarem al seu nom. 
 
Mantindrem vius els seus records 
i per un moment 
el tindrem allà 
en boca de tots. 
I estarem bevent, 
menjant torrons, 
fent-nos regals 
i cantant tots junts. 
 
Bon Nadal a tothom 
(cantem per la pau) 
Bon Nadal a tothom 
(cantem per amor) 
Bon Nadal, 
que avui és un dia per ser feliç, 
desitjar-vos a tots� 
Molt Bon Nadal. 
(Bon Nadal) 
Molt Bon Nadal (X2) 
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““““Aquí és nadal i estic contentAquí és nadal i estic contentAquí és nadal i estic contentAquí és nadal i estic content””””––––    

de La Pegatina de La Pegatina de La Pegatina de La Pegatina     

Aquí és nadal i estic content  
perquè se m'han trencat les ales  
i la cadència del meu temps  
diria que no m'atabala.  
 
Aquí és nadal i estic content (estic content)  
perquè se m'ha acabat l'eufòria (hou, hou, hou, 
hou!)  
i tot el que volia fer (Hey, hey!)  
no ho tindré si no m'ho tornes.  
 
Aquí és nadal i estic content (perquè?)  
perquè he perdut totes les ganes  
i els sopars amb els amics  
m'aporten més que deu nadales.  
 

Aquí és nadal i estic content (estic content)  
perquè m'atrauen les maneres (hou, hou, hou, 
hou!)  
deixant de banda els no-sé-què  
i confessions a cau d'orella.  
 
Aquí és nadal i estic content  
perquè anar fent ja no és l'idea  
i coneixent-me tan intens  
no buidaré les hores tendres.  
 
Aquí és nadal i estic content (estic content)  
perquè el caliu no se'ns atura (Hou, hou, hou 
hou!)  
la bogeria que hem après(Hey, hey!)  
ens fa tossir com una mula.  
 
Estic content;  
content content! (x4) 
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““““AAAARA ÉS NADALRA ÉS NADALRA ÉS NADALRA ÉS NADAL””””    dededede    LEXUS LEXUS LEXUS LEXUS     

Ara comença un dia més  
el món s'aixeca i badalla  
el Sol que mandrosament  
il·lumina la vida un cop més.  
 
La neu ja pinta cada carrer  
i el vent gelat fa enrogir  
les cares de tota la gent  
no tens cap pressa i els vas somrient.  
 
Deixat sorprendre a un nou demà  
pensa que ara és el moment d'estar  
amb tot el que ahir et vas deixar oblidat  
 
Ara és Nadal i al teu costat  
el temps camina sense pressa  

i a cada instant ja pots cantar  
que ara ja és Nadal, que és el teu Nadal.  
 
Treu-te les boires que durant l'any  
et van encorsetant i  
no et deixen veure el dia clar  
ara és hora de tornar a començar.  
 
Deixa’t sorprendre a un nou demà  
pensa que ara és el moment d'estar  
amb tot el que ahir et vas deixar oblidat.  
 
Ara és Nadal i al teu costat  
el temps camina sense pressa  
i a cada instant ja pots cantar  
que ara ja és Nadal, que és el teu Nadal.  
 
Ara ja és Nadal, ara ja és Nadal(...) 
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““““CAGA TIÓCAGA TIÓCAGA TIÓCAGA TIÓ””””    de Gossosde Gossosde Gossosde Gossos        
He vist la mare coure canalons, 
i he vist el pare com remena dos capons. 
I corre l´àvia a posar-se un bon vestit; 
la tieta vetlla i cuida els més petits. 
Jo he de posar més menjar al tió 
i ma germana assaja una cançó. 
S´obre la porta i ja arriben els meus cosins; 
i per l´escala sento pujar els meus veïns.  
I porten bosses plenes de turrons, 
hi ha cava i neules que són per tothom. 
Com voldria viure sempre així...! 
Avui és Nadal. 
Caga tió,  
d´avellanes i turrons. 
Si no cagues bé, 
et donaré un cop de bastó! 
Als peus de l´arbre hi ha un tió petit, 
amb una manta treta del meu llit 
bé l´acarona perquè no tingui fred; 
i un got ple d´aigua per poder passar la set. 
Ha arribat l´hora de cantar-li unes cançons, 
velles nadales conegudes per tothom. 
És el meu avi qui ens fa anar a una habitació, 
mentre ens convida a seure a tots en un racó. 
I reflexiona sobre el sentit del Nadal, 

i ens encoratja a creure que no tot s´hi val. 
Hauriem de poder viure sempre així� 
amb l´esperit del Nadal. 
Caga tió, 
d´avellanes i turrons. 
Si no cagues bé, 
et daré un cop de bastó! PUM!!! 
Si no cagues bé 
et donaré un cop de bastó! 
Com un estel 
Com un estel 
que omple el cel 
et porta un senyal 
per aquest Nadal. 
És a casa teva...és el teu costat, 
et dóna la llum,l´amor,l´amistat. 
i tot el que et toca...pren vida a l´insant, 
i fa que la màgia sigui realitat... 
Com un estel 
que omple el cel 
et porta un senyal 
per aquest Nadal. 
Com un estel 
que omple el cel 
et porta un senyal 
per aquest Nadal. 
 


