Chilla - Si j'étais un homme (If I were a man) : https://www.youtube.com/watch?v=Kn-lbI7MESI
Paroles: https://www.lacoccinelle.net/1377536-chilla-si-j-etais-un-homme.html
Sélection :
Si j'étais un homme, j'ferai pas de sentiments
J'ferai des promesses que je n'saurai tenir
Te couvrirai de coups juste pour te retenir
Si tu veux me plaire il te faudra souffrir
Hey, tristes aléas du désir
[…]
Aveuglée, j'ai oublié celui qui prend soin de sa mère
Je retiens celui qui se conduit comme un gentleman
Il y a des hommes de valeur, de cœur, des hommes fiers
[…]
Si j'étais un homme
Mais je ne le suis pas
Mini-biographie (Wikipédia) : Chilla, de son vrai nom Maréva Ranarivelo, née le 27 avril 1994 à Genolier en Suisse, est une chanteuse rappeuse
franco-malgache. Principalement connue pour ses textes engagés, introspectifs ainsi que ses freestyles, elle sort son premier album « MŪN » le
5 juillet 2019.
Chilla - ငါသာေယာက်ျားသားတစ်ဦးြဖစ်ခဲ့ရင်
စာသားရယူရန် - https://www.lacoccinelle.net/1377536-chilla-si-j-etais-un-homme.html
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့ ပိုငး် ငါသာေယာက်ျားတစ်ဦးဆိုရင် ခံစားချက်ေတွကို ဖွဲ�ေနမှာမဟုတ်
ငါမလုပ်�င
ို တ
် ဲအ
့ ရာေတွကိုပါ လုပ်ေပးမည်ဟု ကတိေပးမည်
် �ှံ �ိ
နင်က
့ ိုဖမ်းစားထားရန် နင်ခ
့ ��ာကိုယအ
့ ု က်ချက်ေပါင်းများစွာေပးမည်
ှ ေ
ငါစိတ်ေ�ကနပ်မ�အတွက် နင်ဘ
့ က်က ခံစားရမ�ေတွ�င
့် ပးဆပ်ေနရမည်
ို ေ
် သာ စိတ်ဆင်းရဲစရာအရာများ
ေဟး၊ ဆ��၏ �ကိုမြမင်�င
[…]
မြမင်�င
ို အ
် ေမှာင်ေတွဖံုးလ�မ်း�ပီး သူအေမကိ
ု ဂ�ုစိုက်စိုက်တတ်တဲ့ သူအေ�ကာင်
းကိုငါေမ့ခဲ့တယ်
့
့
လူ�ကီးလူေကာင်းတစ်ေယာက်လို ြပုမူတဲ့ သူကိ
် ားဆဲ
့ ုပဲ ငါဆုပ်ကိုငထ
အဖိုးတန်ေသာ �ှလံုးေရြပည်ဝ
့ ေသာ ေယာက်ျားေတွ၊ ဂုဏယ
် ူဝင်�့ ကားေသာ ေယာက်ျားေတွ �ှိ�ကသည်
[…]
ငါသာေယာက်ျားသားတစ်ဦးြဖစ်ခ့ရ
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Jain - Inspecta https://www.youtube.com/watch?v=j6r3oo9NmJU
Sélection:
Imposter, inspect, I got too much in my chest
I don't want all your gadgets, all I want is your respect
Autre proposition : Jain – Oh man https://www.youtube.com/watch?v=tEXEg6w6BMg
Paroles : https://www.paroles.net/jain/paroles-oh-man
Sélection :
You better cry man, cry man, it only means you care
You better cry man, you better love man
You better love man, love man, it only means you share
You better love man, you better cry man
You better cry man, cry man, it only means you care
You better cry man, you better love man
You better love man, love man, it only means you share
You better love man, you better cry man
Mini biographie (Wikipédia): Jeanne Galice, dite Jain, est une auteure-compositrice-interprète française chantant en anglais, née le 7 février
1992 à Toulouse. Son style de musique mélange la pop avec de nombreux autres genres dont la musique électronique, le reggae et diverses
musiques du monde, inspiré par ses nombreux séjours à l'étranger. Son premier album, Zanaka, sorti en novembre 2015 est certifié double
disque de platine en septembre 2016. Son deuxième album, Souldier, est sorti en août 2018.
Jain - ဆန်းစစ်�ကည့်ပါ https://www.youtube.com/watch?v=j6r3oo9NmJU
စာသားရယူရန် - https://www.paroles.net/jain/paroles-inspecta
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Clara Luciani - La Grenade https://www.youtube.com/watch?v=85m-Qgo9_nE
Paroles : https://www.paroles.net/clara-luciani/paroles-la-grenade
Sélection :
Hé toi
Qu'est-ce que tu regardes?
T'as jamais vu une femme qui se bat
Suis-moi
Dans la ville blafarde
Et je te montrerai
Comme je mords, comme j'aboie
Mini biographie (Wikipédia) : Clara Luciani, née le 10 juillet 1992 à Martigues dans les Bouches-du-Rhône, est une auteure-compositriceinterprète et musicienne française. Elle compte à son actif un extended play (EP), Monstre d'amour, et un album studio, Sainte-Victoire, sorti
en 2018. Elle se fait d'abord connaître au sein du groupe de rock français La Femme, chantant sur plusieurs morceaux, mais aussi par
l'intermédiaire de son single La Grenade, sorti en 2018, qui totalise à ce jour plus de 59 millions d'écoutes, soit plus de 45 millions de vues sur
la plateforme Youtube et plus de 5 millions en streaming.
Clara Luciani - လက်ပစ်ဗံုး https://www.youtube.com/watch?v=85m-Qgo9_nE
စာသားရယူရန် - https://www.paroles.net/clara-luciani/paroles-la-grenade
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Hymne MLF – debout les femmes https://www.youtube.com/watch?v=8VCcrRY3PKU Paroles : https://lyricstranslate.com/fr/compagniejolie-m%C3%B4me-hymne-du-mlf-lyrics.html
Sélection :
Asservies, humiliées, les femmes,
achetées, vendues, violées;
dans toutes les maisons, les femmes,
hors du monde reléguées.
Levons nous, femmes esclaves
et brisons nos entraves
Debout ! Debout !
Mini biographie (http://8mars.info/hymne-des-femmes) : L’Hymne des femmes est une chanson créée collectivement en mars 1971 par des
militantes féministes à Paris. Elle est devenue un emblème du Mouvement de libération des femmes (MLF) et plus généralement des luttes
féministes francophones. Les paroles sont interprétées sur l’air du Chant des marais.
Proposition : https://www.youtube.com/watch?v=8VCcrRY3PKU. (version 2018)
https://www.europe1.fr/societe/brigitte-et-37-autres-musiciennes-reprennent-lhymne-feministe-du-mlf-3806582
Cette version date du 23 novembre 2018, veille de la journée internationale contre les violences faites aux femmes, le célèbre refrain de l'hymne
du MLF a été repris par un groupe de 39 musiciennes mené par le duo Brigitte. Les bénéfices de cette chanson ont été reversés à la Maison des
femmes de Saint-Denis, une structure inaugurée en juin 2016 et qui "accueille toutes les femmes vulnérables ou victimes de violence".
Hymne MLF – ထေလာ့အမျိုးသမီးများ https://www.youtube.com/watch?v=8VCcrRY3PKU စာသားရယူရန် https://lyricstranslate.com/fr/compagnie-jolie-m%C3%B4me-hymne-du-mlf-lyrics.html
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တက်�ကလ�ပ်�ှားသူများက ၁၉၇၁ခု�စ
ှ ် မတ်လတွင ် စုေပါင်းစပ်ဆိုထားသည့် သီချင်းတစ်ပုဒ ် ြဖစ်ပါသည်။ ၄င်းသည် အမျိုးသမီးများလွတ်ေြမာက်ေရး
လ�ပ�
် ာှ းမ�၏ အထိမ်းအမှတ်သခ
ီ ျင်းတစ်ပုဒ ် ြဖစ်လာခဲ့သည်။
လ�ပ်�ှားမ�အဖွဲ� (MLF)�ှင ့် အထူးသြဖင့် ြပင်သစ်စကားေြပာအမျိုးသမီးများ ဆန်ကျင်
့
ရည်��နး် ချက် - https://www.youtube.com/watch?v=8VCcrRY3PKU. (2018 ပံုစံ)
https://www.europe1.fr/societe/brigitte-et-37-autres-musiciennes-reprennent-lhymne-feministe-du-mlf-3806582
ဤသီဆိုမ�ပံုစံကို ၂၀၁၈ခု�စ
ှ ် �ိဝ
ု င်ဘာလ ၂၃ရက်ေနတွ
် ို ဘရိဂျစ်က ဦးေဆာင်၍
့ င ် စတင်ခ့�ဲ ပီး MLF ၏ေကျာ်�ကားသည့် သီချင်းအပိုဒက
အမျိုးသမီးဂီတပညာ�ှင ် ၃၉ ဦးပါဝင်သည်အ
့ ဖွဲ� မှ သီဆိုထားပါသည်။ ဤသီချင်းမှရ�ှိေသာ အကျိုးအြမတ်များကို ၂၀၁၆ခု�စ
ှ ်တွငတ
် ည်ေဆာက်ထားသည့်
စိနဒန်
် ့ းနစ် အမျိုးသမီးများေစာင်ေ
ဲ့ သာအမျိုးသမီးများ�ှင ့် အဓမ�ြပုကျင်ခ
့ �ှာက်ေရးေဂဟာသို လ�
့ ဒါန်းေပးပိုခဲ့ ့�ပီး ၄င်းဂဟာသည် အားအင်ချို�တေ
့ ံရေသာ
မည်သည်အ
့ မျိုးသမီး ကိုမဆို လက်ခံကူညီေပးေနေသာ ေဂဟာြဖစ်သည်။

