
Amics tota la Vida
Música: Andrew Lloyd Webber. Adaptació lletra: D. Llorens.

Hui, no necessitem conversar, 
no hi han paraules per a poder explicar
aquests moments viscuts,
de sempre.

Hui, en este dia especial,
tan sols podem alçar un poc la nostra veu
i així poder cridar:
Fins sempre!

Amics tota la vida, bons records en companyia
amb un somriure, un adéu en alegria.
els sentiments es queden dins la nostra estima.
amics forjats en tiza.
No oblidarem el vostre pas en esta escola,
no oblidarem les lluites fetes a deshora,
no oblidarem els bons moments en esta vida
amics forjats en tiza.

Hui, aquesta escola es fa sentir 
la no presencia de companys que han de partir
buscant altre camí
per a (pa) sempre.

Hui, amb veu dolceta us volem dir
penseu que un tros de cadascú es queda ací
guardat ben dins del Si
per sempre
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