VET BUKË E VAL E NDË VATËRIT TËNDË /
PANE E OLIO MA NEL TUO FOCOLARE
FJALË / TESTO: VINCENZO GUAGLIANONE
MUZIKË / MUSICA: GUAGLIANONE – BAFFA - VALLE
ARRANXHIME MUZIKORE / ARRANGIAMENTI MUSICALI: Gruppo FJALËT E ERËS
KËNDON / CANTA: VINCENZO GUAGLIANONE
Giorno per giorno non so cosa fare
giorno per giorno non so cosa pensare
vorrei fuggire eppure c’è qualcosa che mi
trattiene
amore è solo ciò che ho
provo a pensare di stare io lontano da voi
si ferma il cuore e non ha più battito

Ditë për ditë nëng e di çë kam bënj
ditë për ditë nëng e di çë pënxonj
doj’ të ikja po edhe është gjë çë mban
dashuria është vetëm atë çë kam
vet të pënxonj të rri llargu ka ju
më pundaret zëmra e nëng batirën më.
Nëng doj’ të rroja vet si një qen
përse patrunin më nëng ka
po do të rrija në mes me ju
sa mos të ikja e të ju shihja më (2 h.)

Non vorrei vivere solo, come un cane
che non ha più padrone
vorrei stare in mezzo a voi
non dover andare e non vedervi più (2 v.)

Nëng është një shpi ku një kryqe nëng është
ngë gjëndën famile çë probleme nëng kanë
dumë t’e kuptomi se gjella është vet një
nd’e lëmi nani ng’e rrëmbemi më
një shpi një fëmile nga një e kemi
po rrimi këtu se nëng kemi ku të vemi

Non c’è casa dove croce non abita
non ci sono famiglie che problemi non abbiano
vogliamo capire che la vita è una sola
se la lasciamo andare adesso, non la
riprenderemo più
una casa, una famiglia ognuno di noi ha
ora stiamo qui, poichè non c’è dove andare

Dua të qëndronj nëng dua t’ikënj më
më mirë me pak e të rri me ju
nëng doj’ të veja llargu, doj’ të rrija këtu
të shihja dillin nga menatë me ju

Voglio restare, non voglio fuggire più
anche con poco, pur di restar con voi
non più lontano, vorrei restare qui
per vedere sorgere il sole, ogni mattina insieme

Nëng doj’ të rroja vet si një qen
përsa patrunin më nëng ka
po doj’ të rrija në mes me ju
sa mos të ikja e të ju shihja më

Non vorrei vivere solo, come un cane
che non ha più padrone
vorrei stare in mezzo a voi
non dover andare e non vedervi più

Dua të qëndronj, nëng dua të ikënj më
vetë bukë dhe val dhe ndë vatërit time.

Voglio restare qui, non voglio andare più,
pane olio ma nel mio focolare.
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