et prometo
Porto bello

lletra adaptada pels alumnes de l’escola antònia Simó i arnó
Et prometo que tot el que faci, ho faré per nosaltres
Que si el que necessites és esforç, m’hi deixaré la pell
Que si no entenem que ens passa, si ens perdem i no sabem què fer
passarem per sobre dels problemes i així n’aprendrem
Et prometo recordar per sempre tot el que hem viscut
Et prometo seguir endavant, descobrint nous camins
Que m’aixecaré en els moments difícils, quan caigui i res no vagi bé
perquè cada repte nou que arribi ens farà recordar:
Que vola volarem sobre la por
Camina minarem donant l’esquena a la tempesta, i mai més estarem sols
Que balla ballarem amb els records
I mira mirarem com passa el temps
i seguim sent el que avui som, sent el que volem tu i jo
Et prometo un vint-i-tres d’abril on mai t’hi faltin roses
On la novel·la que tothom demana l’hem escrit tu i jo
Que tothom sabrà de la nostra història i a poc a poc serà la dels demés
Que serem l’enveja dels amics que no s’estimen bé
Que vola volarem sobre la por
Camina minarem donant l’esquena a la tempesta, i mai més estarem sols
Que balla ballarem amb els records
I mira mirarem com passa el temps
i seguim sent el que avui som, sent el que volem tu i jo
Som el destí més sincer, resultat exacte
Química, seny i amor
Som el destí més sincer, resultat exacte
Química, seny i amor
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Balla ballarem amb els records
mira mirarem com passa el temp
i seguim sent el que avui som, sent el que volem tu i jo.

