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Türkçe  
Öfke  
 
Halkın öfkesi (x4)  
 
Ok, öfkemiz var ama salya akıtan değil  
FAB'a sor, hayat kaldırımlarda bir pençe gibi 
şakırdıyor  
Amacımıza engel olana öfkemiz var, ve tersten yaşamak  
Ezelden beri kazılı bir öfke  
Büyükler çocukluğumuzu çalmışken hızlı büyüdüğümüze 
öfke  
Bam! Düşün bir duvar ve öfkeyi yok et  
Çünkü çok istediğimiz barış imkansız  
O kadar sokaklarımızda polislere öfke  
Lanet dünyanın kendini yıkmasına öfke  
Mahsumların hep ateş ortasında olmasına öfke  
Öfkemiz var, çünkü duvarları insan yarattı  
Doğadan mı korktu, kendini betonla kapattı?  
Doğaya ait olduğunu unuttuğu için öfke  
Ve derin uyumsuzluk var, barış güvercini hangi 
dünyaya uçtu?  
Toplumun lanet ölçülerine yara almalara öfke  
Öfke, evet öfke, çocukluğumuzdan beri öfke!  
 
(Nakarat)  
Öfkemiz var, her zaman ne olursa dimdik ayakta oluruz  
Sonuna kadar savaşmak için öfkemiz var! Ve hayatın 
bizi götürdüğü yere kadar...  
Öfkemiz olduğu için, artık susamayız ve oturamayız  
Bundan sonra hazır kalırız, çünkü öfkemiz var, yürek 
ve inanç.  
Öfkemiz var, her zaman ne olursa dimdik ayakta oluruz  
Sonuna kadar savaşmak için öfkemiz var! Ve hayatın 
bizi götürdüğü yere kadar...  
Öfkemiz olduğu için , hiçbir şey bizi durduramaz!  
Yılmayan, uslu, marjinal, hümanist veya başkaldıran !  
 
Öfkemiz var, çünkü hiç birşeyi seçmiyoruz hep 
katlanıyoruz  
Şansları eğri olduğu için, ee bütün denge yok oluyor  
Öfkemiz var, çünkü onarılmazlar hayli zamandır istif 



etti  
Öfkemiz var çünkü ne bekliyoruz ayağa kalkmak için ve 
gürültülü bir şekilde sesimizi duydurmak için?  
Tek bırakılan şey, tek kalan şey, isyan!  
Kaç tane bizimkilerden sırtını çevırır!  
Yaşama arzusu, şimdiki yaşamı yaşama arzusu  
Geleceğimizi seçmek, baskı kafessiz  
Öfkemiz var çünkü bokluya herkes katılıyor  
Öfkemiz var çünkü GDO'lu tarlaları dünyayı 
kısırlaştırıyor  
Öfkemiz var, bu dişli çarkı kırmak için  
Öfkemiz var, çünkü herkes televizyonunda 'gerçek' 
kelimesini okuyor  
Öfkemiz var, çünkü bu dünya bize göre değil  
Sahte arzular ile bizi yedittiriyorlar surlarını 
kurmak için  
Öfkemiz var, çünkü bu dünya bize göre değil  
Biz aşağıda açlıktan ölürken, Babylon yukarıda 
yağlanıyor!!!  
 
(Nakarat)  
 
İnancımız için ve dünyayı ilerletmek için, öfke  
Bir Chirac, Sharon, Tony Blair ve Bush'a öfke  
Öfkemiz var, çünkü bu dünya kırmızı görüyor ama 
külrengiyle.  
Öfkemiz var çünkü kan ağlayan yüreklerin acısını asla 
duymuyor ve  
Öfkemiz var çünkü beterini geçeceğiz  
Öfkemiz var çünkü batı sömürgeci gömleğini çıkarmadı  
Öfke, çünkü kötülük her zaman üstümüze düşüyor  
Öfke çünkü o kadar tarihsel bilgiler kullanılmıyor  
Öfkeçünkü çok yalan ve sırlar var,  
Devletlerin savaşları, gerçekleriyle zengin, 
insanlığı değiştirmek adıyla  
Öfke çünkü istemiyorlar değişsin, değil mi ?  
Güçlerini korumağı ve bizi eşyaları gibi kullanmayı 
tercih ettiler  
Öfke çünkü meleklere inanıyoruz ve onlarla yürüyoruz  
Öfke, çünkü düşüncelerim rahatsızlaştırıyor  
Bak dünyanın dörtbir köşesinde halkın öfkesi kaynıyor  
Öfke evet öfke, veya Devrimin özü !  
 
(Nakarat x2)  



 
Anti-kapitalist, Globalleşmeye karşı, sen ki dünyada 
gerçeyi arayan, yarının direnişi (inşallah), dünya 
devrim  
in erifesinde, halkın öfkesi (la rabia del pueblo) 
Çünkü öfkemiz var, standartları titreştirir ( çünkü 
öfkemiz  
var...) Öfke halkı aldı ve bu öfkekocaman!  
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