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Vine aquí i seu amb mi, 
i els peus ves fent picar, 

Tots els monstres de per aquí 
els dits van fen petar
Petita Molly Monstre, 
la meva millor amiga. 

Aixeca’t, va, belluga els peus.
Va, que comença aquesta festa!

Aixeca’t, va, que no ho veus?
Vine, corre a fer gresca!

Cançó de l’Edison



El dia ja s’ha acabat.
I fins que el sol no s’ha llevat
Els monstres fan nonetes
Jeuen sota les mantetes
Clou els ulls i a dormir,
Que la lluna ja és aquí!
Bona nit, bona nit.
Somia un somni ben divertit.

Cançó de 

Bona nit
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L’illa de l’ou Du, du, du, du-du-du-du,
A l’illa de l’Ou hi faltes tu.
Uou, uou, uou,
Has d’anar a l’illa de l’Ou.
Du, du, du, du-du-du-du,
A l’illa de l’Ou hi faltes tu.
Uou, uou, uou,
Has d’anar a l’illa de l’Ou.



El tren dels monstres va endavant, 
Va tirant, va endavant,

El tren dels monstres va tirant,
Va endavant, va tirant.

El tren dels monstres va endavant, 
Va tirant, va endavant,

El tren dels monstres va tirant,
Va endavant, va tirant.

No tinguis por que te’n sortiràs,
No tinguis por, els atraparàs.

No tinguis por, escolta aquest compàs.
No tinguis por, aviat hi arribaràs.

El tren dels monstres



Els germans Baralla som com gat i gos.
Ens van les baralles. Us van a vós?
Ens ho passem bé...
Quan fem molt merder!

- Hola Molly, jo em dic Pum!
- Surt d’aquí, jo em dic Pam!
- Jo la portaré.
- No... jo la portaré.
- He dit que em tocava a mi!
- D’això res!
- Oi  tant que sí! He dit no... no, no.
- Jo la portaré.
- Nooooo, jo la portaré.

Ens barallem aquí, ens barallem allà.
I és que nosaltres no podem parar.
Jo em brallo, tu et baralles, ens ho passem bé.
Els germans Baralla som com gat i gos.
Ens van les baralles. Us van a vós?
Ens ho passem bé...
Quan fem molt merder!

Germans

Baralla



Eixuga’t el plor dels ulls, 
Ara tot acabarà bé.
Perquè ja no estàs sol,
Ara tot acabarà bé.
Perquè sóc aquí...
Al teu costat.
Ja ens estem acostant, 
Tot s’acabarà arreglant
D’aquí una estona de res 
Ara tot acabarà bé
Ara tot acabarà bé.

No et donis per vençut
De tanta solitud.
Ni et posis a trucar
I a planye’t sense parar.
Perquè sóc aquí
Al teu costat. 
Eixuga’t el plor dels ulls, 
ara tot acabarà bé
Perquè ja no estàs sol.
Ara tot acabarà bé, 
Perquè soc aquí,
Al teu costat.

sóc aquí



Ha sigut un llarg viatge, però ets a prop del destí.
El petit nadó monstre ben aviat serà aquí.
Has trescat i lluitat, molt valenta has estat.
L’amor que has rebut és l’amor que has donat.
L’amor que has rebut és l’amor que has donat.

Un llarg viatge



Els germans Baralla som com gat i gos.
Ens van les baralles. Us van a vós?
Ens ho passem bé...
Quan fem molt merder!

- Hola Molly, jo em dic Pum!
- Surt d’aquí, jo em dic Pam!
- Jo la portaré.
- No... jo la portaré.
- He dit que em tocava a mi!
- D’això res!
- Oi  tant que sí! He dit no... no, no.
- Jo la portaré.
- Nooooo, jo la portaré.

Ens barallem aquí, ens barallem allà.
I és que nosaltres no podem parar.
Jo em brallo, tu et baralles, ens ho passem bé.
Els germans Baralla som com gat i gos.
Ens van les baralles. Us van a vós?
Ens ho passem bé...
Quan fem molt merder!

Ja és molt tard, hem de marxar.
A casa nostra hem de tornar.
Anem passant, anem trescant.
Hem enllestit, ens en hem sortit.
Jo dic, tu dius...
Tu dius, jo dic...
Tots diem... que és hora de tornar,
Tornar.
A casa ja hi volem anar.
A casa ja hi volem estar.
A casa aviat hem d’arribar.

Hora de tornar


