
                                                                                         Llença't
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Tots sentim felicitat

perquè quasi  hem acabat

i quan mirem a darrera 

veiem tot el que ha passat

els amics estan amb tu

sempre fins al teu final

mai no pensis en deixar-los

ells sempre t’ajudaran

ara tenim molts records 

tant dels bons com dels dolents

amistats d’uns temps que mai oblidarem.

Llença't, cada instant és únic no es repetirà,

sento que el cor ja no para de bategar

i diu que em llenci,

que no pensi en tot el que vindrà,

que un llapis mai no dibuixa sense una mà.

Entre tots ens ajudem 

d'edifici canviarem

cap amunt tornar a baixar

ens fem un fart de pencar

amb els amics voltarem

a  la plaça quedarem

si sabem per on anem

ja mai ens limitarem

m’ho he passat molt bé aquí 

ara toca decidir

el que podrà passar en un futur amb mi

Llença't, cada instant és únic no es repetirà,

sento que el cor ja no para de bategar

i diu que em llenci,

que no pensi en tot el que vindrà,

que un llapis mai no dibuixa sense una mà.

                                                 

Llença´t, cada instant és únic no es repetirà,

sento que el cor ja no para de bategar

i diu que em llenci,

que no pensi en tot el que vindrà,

que un llapis mai no dibuixa sense una mà.(bis)

                        

                                                  
Avança, avança  ..........
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