
 

EL FERROCARRIL 
 

Després d’un dia fastigós, 
jo ja estic ben cansada. 

Vull tocar el dos, 
i anar-me’n cap a casa. 
…………………………. 

 
El llarg i àgil ferrocarril 

arriba sorollós a l’estació. 
Va ple i no em fa el ple, 

d’estar dreta durant la cançó, 
la cançó de la xerrameca 

de les velles parlant de les seves 
repulsions. 

………………………… 
 

Després d’un dia fatigós, 
jo ja estic ben cansada. 

Vull tocar el dos, 
i anar-me’n cap a casa. 
………………………… 

 
No hi baixa ningú, 
en aquest vagó. 

Amb empentes i moviments maldestres 
entro amb prou feines, vagarós. 

I em trobo amb unes criatures molestes! 
Que parlen (a tot volum) del seu melic ronyós. 

………………………… 
 

Després d’un dia fatigós, 
jo ja estic ben cansada. 

Vull tocar el dos, 
i anar-me’n cap a casa. 
………………………… 

 
El (també cansat) conductor 

toca amb força la sirena, 
i com si el volant fos un timó, 
el tren dirigeix sota la carena. 

Toca palanques i botons, 
el ferrocarril molt trontolla, 
els passatgers són peons. 
I que lleugers es mouen! 

Es balancegen d’un costat 



 

a l’altre… 
Com peces d’escacs al taulell. 

No vagis tan de pressa  maquinista! 
O llavors tots bolcarem… 

………………………… 
 

Però si m’agafo fort a la 
barana, 

Encara que bufi un huracà, 
arribaré bé a l’andana. 

Sense haver sortit volant. 
………………………… 

 
No hi ha un sol seient lliure! 

Tots estan ben ocupats, 
per gent que li agrada xerrar i riure, 

però ara estan ben callats. 
Busco amb una vista infal·lible 

un seient reservat. 
Perquè un jove amb prou dignitat 

no s’hi asseuria mai! 
………………………… 

 
Després d’un dia fatigós, 
jo ja estic ben cansada. 

Vull tocar el dos, 
i anar-me’n cap a casa. 
………………………… 

 
Un home assegut baixa del tren. 

Els passatgers drets creuen mirades… 
L’últim s’estarà dret! 

Corro tant com puc, a una senyora 
 li cauen les faves…! 

Una que està eliminada! 
………………………… 

 
M’assec fanfarrona 

en un preciós seient, 
em sento joia de corona 
en  mirar a tothom dret. 

Agafant seients sóc bona, 
i ja sé que són prou 

jovenets, per aguantar-se drets 
………………………… 

 



 

El viatge es passa tranquil, 
mig endormiscada a la cadira, 
va baixant gent del ferrocarril, 

arribo a l’estació ben adormida, 
els altaveus anuncien la sortida. 

 
Mrs Salamandra 


