
Hoka hey!  Lletra de cada cançó / :Ut música 

c 3. ENFRONTAMENT A DUSTON  
 
 

INDIS: 

Soc Wasula i he vingut  

a portar la veu del bosc:  

homes blancs, marxeu lluny,  

ell no us vol.  

 

Hem vist caure arbres gegants,  

hem vist cérvols espantats:  

homes blancs, no sabeu  

cuidar el bosc.  

 

Al riu i entre les fulles  

viuen els nostres ancestres,  

en el vent que mou les herbes,  

en el so del bram del búfal.  

 

En cada criatura,  

tingui arrels, ales o potes,  

hi perviuen els que moren,  

per 'xò cal tenir-ne cura.  

 

WEBSTER: 

Sapigueu, fills meus  

que la vostra terra és poder.  

Un gran tren fins Oregon  

portarà homes a milers.  

 

Caçadors de pells,  

venedors i buscadors d'or,  

i ai-xò són molts i molts diners!  

 

INDIS: 

La terra no és pas nostra,  

som nosaltres de la terra.  

Si el cel no és de les estrelles,  

com voleu que sigui vostre? 

WEBSTER: 

És ben cert, la terra  

No és pas vostra, teniu raó,  

perquè ara és meva,  

meva, meva, sí! Sí!  

 

INDIS: 

Soc Macawi el noi-coiot,  

escolteu el que he de dir:  

tots som part  

d'un mateix Esperit.  

 

No hi ha llops sense bisons  

ni àguiles sense conills.  

No hi ha sol  

ni matí sense nit.  

 

Si l'herba no creix forta  

no hi ha flors i no hi ha abelles  

i els ocells no troben menja:  

tots formem un únic cercle.  

 

Si el vent no porta pluja  

no hi ha riu i no hi ha insectes  

i el gripau no s'alimenta:  

tots formem un únic cercle.  

 

WEBSTER: 

Escolteu, els temps han canviat,  

els diners, l'electricitat, són aquí!  

Oblideu els avantpassats,  

el progrés no es pot aturar:  

us portem una gran oportunitat!  
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(Continua en WEBSTER) 

Construïrem ciutats  

on només hi ha rius i animals.  

Canviarem el món,  

res no ens frenarà.  

 

Els humans dominem la terra!  

Gaudirem d'aquest vell planeta  

i després ja en tindrem un altre millor! 

 

INDIS: 

Arribarà un dia  

que no podreu ni viure  

quan l'aigua, quan l'aire,  

quan tot serà podrit.  

 

Els vostres fills us maleïran  

per haver mort la vida.  

Wasichu* estúpid,  

tu mai no ho entendràs.  

 

 

(Parla el narrador) 

 

 

Que ningú no es mogui,  

abaixeu les armes  

i marxarem en pau. 

 

 

* Pronuncieu la W igual que en anglès i la CH igual que en castellà (“uassitxu”)  


