
 

 

 

Música: t’escolto entre els estels, 

dolça i somrient vora el cel... 

La vida s’il·lumina al teu costat: 

tu fas que els amors s’envolin, 

que les il·lusions es tornin 

realitat... 

 

Viatges amb els núvols i amb els v

tot fent de l’harmonia sentiments...

El teu llenguatge és el de l’amistat,

perquè no hi trobem mentides,  

i les teves melodies 

són veritat... 

 

 I volem que ens facis lliure

 només tu pots fer-nos viure

 emocions 

 amb els teus sons... 

 Reprenem cançons i danses,

 refem somnis i esperances:

 ets la clau 

 d’un món de pau... 

 

Música: m’escalfes com el sol... 

Ets màgica i em mostres tants colors...

... vermell, daurat, blau, verd, i el blanc
pur... 

Però l’oïda està glaçada 

i la veu roman callada, 

sense tu... 

MIRALL DE PAU

 

amb els vents, 

ents... 

teu llenguatge és el de l’amistat, 

lliure s: 

viure  

Reprenem cançons i danses,  

refem somnis i esperances:  

s colors... 

blanc més 

 

 

 

Si, quan és fosc, és molt

i tot ho trobo perdut... 

... sé que, demà, 

un to farà 

que pugui tornar a riure

els teus acords 

em duran plors, 

silencis o somriures...

 

 I volem que ens facis lliures

 només tu pots fer

 emocions 

 amb els teus sons

 Repren em cançons i danses

 refem somni s 

 ets la clau 

 d’un món de pau...

 I volem que ens facis lliures

 només tu pots fer

 emocions 

 amb els teus sons...

 Reprenem cançons i danses,

 refem somnis i esperances:

 ets la clau 

 d’un món de pau...

 

 Tu m’acarones el cor

 

 

  

   

és molt dur 

 

riure, 

somriures... 

ens facis lliures : 

només tu pots fer -nos viure 

amb els teus sons ... 

em cançons i danses , 

s i esperances: 

pau...  

ens facis lliures : 

només tu pots fer -nos viure 

amb els teus sons...  

Reprenem cançons i danses,  

refem somnis i esperances:  

d’un món de pau...  

m’acarones el cor... 
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