LA MÀGIA BALLARA TOTA LA NIT
L’amistat és un dels sentiments més preuats i que costa més de trobar. Coneixem a
gent a la feina o passejant, parlem amb el veí o inclús anem a fer uns gots amb gent
amb la que riem i ho passem bé però.. amics? Potser no en tenim tants.
Sóc afortunat perquè durant els vuit anys que vaig passar a Figueres vaig trobar
veritables amics que han deixat de ser-ho per ser germans. Ens reuníem al nostre
quartell general, a Garrigàs, per cantar, riure, menjar, beure i gaudir els uns dels altres
com si no hi hagués demà.
Sou la meva gent i ho sabeu! Aquesta cançó és tota vostra i us trobo i us trobaré a
faltar cada dia una mica més! Va per vosaltres! Ja sabeu qui sou...
Lletra

Un adéu va dient hola, com estàs?
El temps corre poc a poc i pas a pas.
De vegades el vent bufa cap al nord,
I et porta lluny de tot a un altre port.

Anys i panys que quedaran per sempre oberts,
Dins records que de grans explicarem,
Les rialles sonaran per sempre més,
Ben guardades per si un dia no ens queda res.
Brindarem per cada instant que hem estat junts,
Pregarem si es que hi ha Deu, per trobar-nos un cop més.
Cantarem belles cançons de llibertat,
I la màgia ballarà tota la nit.
De vegades un germà el tria l’atzar,
Dono gràcies per estar al vostre costat,
Però ja mai oblidarem el que vam fer,
Quan la nit, eterns ens feia ser,

Un amor particular que ens fa esperar,
Una quina que és cantada massa tard,
Melodies repetides moltes nits,

Mentre tots ens senyalàvem amb cinc dits.

Brindarem per cada instant que hem estat junts,
Pregarem si es que hi ha Deu, per trobar-nos un cop més.
Cantarem belles cançons de llibertat,
I la màgia ballarà tota la nit.

Plorarem amb un somriure fins al cel,
I riurem mentre les llàgrimes cauen per tornar,
La nostàlgia ens portarà a veure’ns de nou,
I la màgia ballarà tota la nit.

