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Tríada
Gossos - El jardí del temps

LLETRA ORIGINAL
On van les il·lusions?
Com és que estàs tot sol?
Com et va, quan de temps
que no et veia la cara
que lluent que vens, serà
que has quedat amb algú aquesta nit.
No fa tant fred, avui no cal
que em vinguis a buscar,
tornaré tot caminant.
Em tornaré a perdre,
no cal que m'esperis llevat,
ja m'he d'espavilar.
Els carrers estrets,
tots tenen secrets i fan patir,
en poc temps, has perdut un tros de vida,
per aixó jo sempre et dic:
"Al mal temps, fes-li bona cara,
has de ser valent,
al mal temps, fes-li bona cara".
On van les il·lusions?
Com és que estàs tot sol?
Has de córrer més, has de fer saber,
perqué és tant simple, que tu ja ets dintre.
On van les il·lusions?,
com és que estàs tot sol?
És molt més simple.
On van les il·lusions? Surt a buscar-les.
Despert fins el dia en que et creguis
tots els teus somnis.

Comentari
tria el magis, sempre més
Aquesta primera cançó dels gossos ens posa el marc de referència. És un convit a prendre's un temps per perdre's un mateix,
passejar i preguntar-se un tema cabdal per a tothom: on estan les nostres il·lusions?, a on tenim posat el cor?, què és allò que
ens mou?.
És un bon moment per fer-se un bon manifest, com una mena de credo personal, que m'aclareixi les meves idees i em convidi
a anar a més en allò que crec important. O també per escriure'ns quins són els nostres somnis.
Aquí tens les il·lusions d'un home que va donar la vida per elles, es deia Matin Luther King. Fou assassinat per lluitar contra el
racisme i la violència.

Text complementari
He tingut un somni
Jo he somniat que els homes, un dia, s'aixecaran
i comprendran d'una vegada
que han estat fets per a viure junts com a germans.
Jo he somiat aquest matí, que un dia,
cada negre d'aquest país,
cada home de color, de qualsevol lloc del món,
serà jutjat per la seva vàlua personal,

i no pel color de la seva pell, i que tots els homes
respectaran la dignitat de la persona humana.
Jo he somiat també que un dia,
els ventres buits es podran omplir;
que la fraternitat serà quelcom més
que uns mots al final d'una pregària;
que serà el tema principal de l'ordre del dia
dels governants.
Jo he somiat avui
que en totes les altes esferes de l'Estat
i en tots els municipis,
hi entraran els ciutadans elegits
que ens faran justícia, estimaran la pietat
i caminaran pels camins de llur Déu.
Jo he somiat encara que un dia
la justícia brollarà com l'aigua
i l'honradesa, com el gran torrent.
Jo he somiat també que un dia
no hi haurà més guerres;
que els homes, de les espases en faran relles,
i de les llances falç;
que les nacions no s'aixecaran més
l'una contra l'altra....
Extret dels prega-rocks.

