
 

 

Radio free Europe  

REM (1983) 

 

Decide yourself if radio's gonna stay 
Reason: it could polish up the gray 
Put that, put that, put that up your wall 
That this isn't Country at all 
 
Radio station: decide yourself 
 
Keep me out of Country and the word 
Wheel of fortune's leading us: absurd 
Push that, push that, push that to the  
floor 
That this isn't nothing at all 
 
Straight off the boat, where to go 
 
Calling out in transit 
Calling out in transit 
Radio Free Europe (radio) 
 
Decide: defy the media too fast 
Instead of pushing palaces to fall 
Put that, put that, put that up your wall 
That this isn't fortunate at all 
 
Radio station: decide yourself 
 
We're calling out in transit 
Calling out in transit 
Radio Free Europe (radio) 
 
Decide yourself: come in on a boat  
Media's too fast 
Keep me out of Country and the word 
Disappointment into us: absurd 
 
Straight off the boat, where to go? 

Calling out in transit 
Calling out in transit 
Radio Free Europe 
Radio Free Europe 
 
Calling out in transit 
Calling out in transit 
Radio Free Europe 
Radio Free Europe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ràdio Europa Lliure 
 
Si la ràdio roman al teu costat 
Raó: podria treure-li brillantor al gris 
Penja això, penja això, penja això a la  
teva paret 
Que això no és pas Country 
 
Ràdio demencial, al teu costat 
 
Mantén-me allunyat del Country en la 
paraula 
El tracte al porxo ens està conduint a 
l'absurd  
Empeny això, empeny això, contra el casc 
del vaixell 
Que això no és res en absolut 
 
Directe des de l’embarcació, on anar? 
Apel·lant en trànsit, apel·lant en trànsit 
Ràdio Europa Lliure, ràdio... 
 
A part de desafiar els mitjans de 
comunicació massa ràpid 
En comptes d'empènyer palaus fins 
esfondrar-los 
Posa això, posa això, posa això davant de 
tot 
Que això no és gens afortunat 
 
Ràdio demencial, al teu costat 
Apel·lant en trànsit, apel·lant en trànsit 
Ràdio Europa Lliure, ràdio... 
 
Decideix tu mateix, trucant a tots els 
mitjans de comunicació molt de pressa 
 
Mantén-me allunyat del Country en la 
paraula 
La decepció és absurda dins nostre 
Directe des de l’embarcació, on anar? 
 
 
 

 
 
 
 
 
Cridant en trànsit, cridant en trànsit 
Ràdio Europa Lliure, ràdio... 
 
 
 
 
 
 
 


