[Siniestro Total: ¿Quiénes somos?]
Quem somos?
De onde vimos?
Aonde vamos?
(Es)tamos 'isolos' como Galáxia
ou reintegrados?
Se existe Portugal?
Se há reintegraçom?
...................................................................................
[Siniestro Total: Assumpta]
Era umha Norma mui 'mona'
Que a metam pola... (Pinzones!)
(...)
Do Brasil e Portugal tu e(re)s
Mas aqui nom te querem.
Para ser Internacional,
ai, AO,
querem-te mui mal!
...................................................................................
[Los Amaya: Vete]
Vai-te!
Nom quero WERTe, vai-te!
LOMCE de aqui!
Vai-te!
Nom quero WERTe, vai-te!
Longe de mim!
...................................................................................
[João Lucas e Marcelo:
Eu quero tchu, eu quero tcha]
Nom quero “Xe”
Nom quero “sús”
Nom quero “Xe-sús”
Vas-ques, Vas-ques,
Xe-sús,
Vas-ques, Vas-ques.
...................................................................................
[Michel Teló: Ai, se eu te pego]
Nossa! Norma!
Galego 'reintegrata'
O meu galego
Ai, o meu galego.
...................................................................................
[Alcohol, Alcohol]
Feijóo
Feijóo
Feijóo, Feijóo, Feijóo
Hoje vinhemos
manifestar-nos
Esse Decreto está mui mal.

[Georgie Dann:
Mami, que será lo que tiene el negro?]
Mami, que terá Carvalho Calero?
Mami, será que tinha a tinha?
Será que tinha a peste?
Será porque era negro?
Mami, que terá Carvalho Calero?
...................................................................................
[Hino do F.C. Barcelona]
Topogal
Cojungal
Somos reintegratas
Procuramos no e-Estraviz
Polo sim ou polo nom
Agora está o Acordo, está o Acordo
Umha Língua nos irmana
Galega é
Tuga também
Nom tem um nome que tem três:
Brazuca! Galego! E Português!
...................................................................................
[Los Calis: Heroína]
Mais "eñes" nom
Nem normativas inventadas polo ILGa
Nom me fodas que acentuas "rua" e "dia"
O que inventou essa norma era da CIA.
...................................................................................
[Puturrú de fuá: No te olvides la toalla]
Nom esqueças a toalha
Quando fores à Gentalha
Uó-uó, Sha-la-lá, ye, ye, ye-yé
...................................................................................
[A Charanga do Cuco de Velhe: O Paraguas do
José]
A Gentalha do Pichel (do Pichel, do Pichel)
Tem um galego mui raro (do Pichel, do Pichel)
escrevem tudo com "jotas" (do Pichel, do Pichel)
Chamam-lhe "reintegrado" (do Pichel, do Pichel)
E por isso um "isolata" (do Pichel, do Pichel)
Por isolado que esté
Nunca se faria sócio (de onde, mach...?)
D'A Gentalha do Pichel.
...................................................................................
[La Cabra Mecánica: La lista de la compra]
Tu que és tão "guapa" e tão lista
Tu que mereces um reintegracionista
Ficas ao meu lado
E o mundo parece mais amável
Mais humano em reintegrado.

[Amaral: Son mis amigos]

[A las barricadas]

Falsos amigos:
Esquisito, presunto, embaraçada.
Falsos amigos:
Espantoso, traido e borracha.

A las beirarrúas
A las beirarrúas
Por el triunfo de la normalización (bis)
Xalundes, xa que logo, engordiño
En las beirarrúas está la salvación
A las beirarrúas
A las beirarrúas
Por el triunfo de la normalización

...................................................................................
[Carlinhos Brown: Maria Caipirinha]
Cê, Cê, Cê
Pe-Pe-Pê, Pê, Pê
Le-Le-Lê, Lê, Lê
Pe-Pe-Pê
A Lusofonia (7 Bis)
...................................................................................
[Village People: YMCA]
Gali-za Cei-ve na
C-P-L-P
Gali-za Cei-ve na
C-P-L-P
Com Angola, Brasil
Timor Leste, Guiné,
Moçambique e São Tomé.
Gali-za Cei-ve na
C-P-L-P
Gali-za Cei-ve na
C-P-L-P
São Tomé e PrincipÉ
Portugal, nós também
Cabo Verde e quem quiser.
[Alaska y Dinarama: ¿A quién le importa?]
A quem importa o ene-aga?
A quem importa o cê-cedilha?
Escrevo assim e assim escreverei!
Nunca mudarei!

...................................................................................
[A Copa do Mundo É Nossa]
A Norma do Mundo é nossa
Cos reintegratas
Não há quem possa
(O) Orto-gráfico Acordo
É bom pr'o luso
É bom pr'o mouro
...................................................................................
“Se Vas Ao Brasil”
(letra e música original cantada por Ana Kiro)
Eu tenho umha pena metida no fundo do meu coraçom
Que há gente galega que nom fala a língua dos nossos
avós
Eu vou polo mundo cantando na língua que sempre falei
Para mim é um orgulho falar esta fala com a que me criei
Se vás ao Brasil ou a Portugal
Verás umha gente que tem quase, quase o teu mesmo
falar
Se vás ao Brasil ou a Portugal
Verás meu amigo que grande e fermoso e o nosso falar
Verás meu amigo que grande e fermoso e o nosso falar

...................................................................................
[Maestro Padilla: Valencia]

Eu falo galego e canto em galego pois galega sou
E sai-me da alma esta língua querida do meu coraçom

Valençaaa
É a terra das toalhas cem por cento algodão
Valençaaa
As toalhas todas têm esse cheirinho (a) amaciador
Valençaaa
Ao saber que ao Eusébio lhe dão sorte, não azar
Quiseraaa
Fortaleza valenciana, as toalhas ir comprar.

Eu vou polo mundo cantando na língua que sempre falei
Para mim é um orgulho falar esta fala com a que me criei

...................................................................................
[Loquillo y Los Trogloditas:
"Porque yo tengo una banda de Rock 'N' Roll"]
Porque eu
nom tenho "bufanda"
que é "cachecol"
uó-u-ó

Se vás ao Brasil ou a Portugal
Verás umha gente que tem quase, quase o teu mesmo
falar
Se vás ao Brasil ou a Portugal
Verás meu amigo que grande e fermoso e o nosso falar
Verás meu amigo que grande e fermoso e o nosso falar

