
SEMPRE HI HA UN AMIC 
 
Miro sempre cap al cel i veig que el dia dóna claredat  
miro també cap a terra i reflexa un somni de gravetat,  
passos que van caminant ben sols, volen arribar en algun lloc 
on sigui el cor de la vida 
el que senyali el seu portal.  
 
Sempre hi ha una amic que t’ajuda a veure  
tot allò que recull el teu camí,  
quan sàpigues que aquest amic existeix en cada ser  
tornaràs a tu un altre cop. 
 
Dintre teu està tot, amor meu,  
dintre teu està el cel,  
només estàs veient el teu reflexa  
de quin color és el teu mirall 
Digue’m, per què no pot ser un arc iris per tot arreu, 
la teva llum suau surt de tu  
siguent (sent) una estrella que viu de pau. 
 
Tot, tot ho podràs tenir, tot, tot està en el teu ser. 
Sempre hi ha un amic que t’ajuda a veure  
tot allò que recull el teu camí  
quan sàpigues que aquest amic existeix en cada ser  
tornaràs a tu un altre cop. 
 
Diuen que la distància més llarga desapareix amb l’amor 
En tot hi ha la mateixa fragància de la mateixa manera som tu i jo. 
Digue’m, per què no pots veure un arc iris per tot arreu,  
la teva llum suau surt de tu, siguent (sent) una estrella que viu d’estimar.            
 
Tot, tot ho podràs tenir, tot, tot està en el teu ser. 
Sempre hi ha una amic que t’ajuda a veure  
tot allò que recull el teu camí  
quan sàpigues que aquest amic existeix en cada ser  
tornaràs a tu un altre cop. 
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