
CHILI CALIENTE CHILI CALIENTE 
 
I like hot peppers 
hot chili peppers 
with extra salsa 
lighting my fire. 
And habaneros 
are muy buenos 
the kind that make my  
forehead perspire. 
 
I ´m not regretting 
the more i´m sweating 
There´s always a new taste 
to learn ! 
More often than not, 
if it´s a hotter than hot 
my eyes are a flame but  
I never get tired of the burn ! 
Caramba ! 
 
Red jalapeños 
are like volcanos 
they all create internal 
combustion 
And hot tabasco 
is a fiasco 
It always gives  
my mouth a concussion. 
My constitution has no solution 
for serranos that simmer and churn 
More often than not, 
if its a tiny bit hot 
My eyes are aflame  
and I never get used to the burn ! 
 
 
Muy Caliente 
No vale tanto pena 
Sabor ardiente 
No vale tanto dolor 
 
If you think your caliente obsession 
can be cured by confession 
that is out of the question! 
 
My life has become complicated  
and my eyes irritated 
since my lunch detonated 
 

 
M´agraden els pebrots picants 
els pebrots chilis picants 
amb extra de salsa  
per encendre el meu foc. 
I els habaneros 
són molt bons 
són el tipus de coses que em fan 
suar (el front). 
 
 
No em queixo 
quan més suo 
Sempre hi ha un nou sabor   
per descobrir. 
Moltes vegades 
si és més picant que repicant    
em surten flames del ulls però 
no em canso mai del foc! 
¡Caramba! 
 
 
Els chilis vermells jalapeños 
són com els volcans 
tots ells creen una 
combustió interna 
I el tabasco picant 
És un fiasco 
Sempre em dona a la boca 
Una commoció cerebral. 
La meva constitució no es pot resistir 
als serranos a foc lent  
Moltes vegades 
si és una mica picant 
em surten flames del ulls, però 
no m’acostumo mai al foc. 
 
 
 
Molt calent 
No val tanta pena 
Sabor ardent 
No val tant dolor 
 
Si creus que la teva obsessió caliente 
es pot curar amb confessió 
això està fora de qüestió!  
 
 
La meva vida s´ha tornat complicada 
i tinc els ulls irritats 
des que em va explotar el dinar. 
 



Mexican chilis 
just make me silly 
lighting my fire 
 
O kemosabe 
I like wasabi 
temper´tures higher 
 
Pepperoncini on my linguini  
always back fire 
The more I am sweatting 
the less I´m regretting it. 
 
My poor constitution  
it has  no solution 
My eyes are aflame and  
I never get tired of the burn ! 
 
Hot ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

els xiles mexicans 
Em posen tonto  
i encenen el meu foc 
 
O “kemosabe” 
m´agrada el wasabi 
I les temperaturas altes 
 
Pepperoncini a la meva llengua 
sempre una bola de foc 
Quant més suu, 
Menys em lamento 
 
 
La meva pobra constitució 
no té solució 
Els meus ulls estan en flames i  
No em canso mai del foc 
 
Calent ¡ 
 
 
(*) jalapeño, habaneros, serranos: pebrots 
picants de Latinoamèrica 
(wasabi) espècie oriental picant 
(kemosabe) expressió d´estima o afecte 

 


