Que la màgia duri tot l’any

lletres

NIT DE REIS
Els llençols amaguen nervis,
els llençols amaguen pors.
Els llençols amaguen somnis
i pors...
Un so a la finestra,
ja sembla que hi són,
i el so de campanes
repica el meu cor.
Demà quan despertis,
qui sigui el primer,
que desperti a la resta
i junts anirem.
Els llençols amaguen nervis,
els llençols amaguen pors.
Els llençols amaguen somnis
i pors...
Els llençols amaguen nervis,
els llençols amaguen pors.
Els llençols amaguen somnis
i pors...

Però demà, a l'arribar el dia,
tot serà ple d’il·lusió.
Il·lusió.
Il·lusió.
Xxxt... dorm.
Xxxt... calla.
Xxxt... no puc...
Xxxt... que arriben els Reis Mags.

TRES-CENTS SEIXANTA
CINC DIES
Són els tres Reis Mags.
Els tres Reis observen, vigilen el que fas.
Atents, sempre alerta i amb molta curiositat.
Són els tres Reis Mags.
Són els tres Reis Mags.
Vigila, vigila, vigila, vigila!
Són els tres
Reis Mags.
t

DESITJOS DE COLORS
Viatjar pel món, ser molt feliç.
De color groc és el meu desig.
Amables somriures,
bonics i oportuns.
Ara digue'm,
què desitges tu?
És aquesta nit una nit de colors,
de llum i de cançons.
Desitjos de colors.
Quin és el teu color?
Quin és el teu desig?
Cap lluita o batalla ens farà més rics.
Siguem tots herois, valents, decidits!
La nostra riquesa d’un verd il·lusió...
Desitjar tots junts i amb força,
la Pau al món!
És aquesta nit, una nit de colors,
de llum i de cançons.
Desitjos de colors.
Quin és el teu color?
Quin és el teu desig?
És el teu desig!
Quin és el teu desig?

LA LLEGENDA DEL NEN AVINYÓ
Heus aquí la llegenda
que us vull explicar,
de com una llàgrima
va arribar a ser un regal.

Cap forat de la roba
el fred no guaria,
les rialles i salts
calents els mantenien.

Els regals esperaven
a tots els minyons,
l’esmorzar d’un gran dia
i una festa per a tots.

-Fill meu, rei dels somnis,
ets lliure a la fi.
Agafa el baló
i sigues feliç.

Un dia com aquest
però fa anys... Molts enrere,
família Avinyó
la famí
sopava a l’espera.

Dalt del turó
i a la vora d’una llar de foc,
uns ulls
u tristos miraven
per la finestra, aquelles rialles.

El nen mira el poble,
com ballen els nens.
Els seus pares
no riuen,
pa
no saben què fer.

La llàgrima cau
ben al mig del desig
i així descobreixen
descob
com es pot ser feliç.

Al poble, al costat,
també hi sopaven
un crostó de pa
i ametlles salades.

La família Avinyó tot ho tenia
i la marona res entenia:

Se’n van a la porta
del seu gran palau
i allà ploren, amb pena,
pel seu fill Arnau.

La mare i el pare
li donen la mà
del fill a la nena
i se’n van a jugar.

Però alerta que arriba
el més grans dels secrets,
sec
doncs la joia t’espera
al lloc més incert.

Aquesta és la història
del nen Avinyó,
tenia un secret
amagat dins el cor:

Hi ha una noia que arriba
i demana als senyors
l’objecte que miren
entre sorra i enyors.

-No vull cap regal,
ni diners, ni tresors,
si no tinc amb qui compartir
el meu amor.

Els nens de Caldruc
amb la neu jugaven,
la resta del poble
cantava i ballava.

-Ai, el meu nen,
ja no sé què espera,
allà tant quietet
com una ànima en pena.
El pare li deia:
-Reiet què més vols...
els núvols o el sol?
T’ho volem donar tot.
L’endemà d’aquell dia,
quan va despertar,
el poble de Caldruc
al gran arbre va anar.

El nen surt del cau
i s’acosta al tresor,
la mare, que el mira,
desperta de cop:

ARRIBEN
Arriben pel cel,
arriben pel mar,
arriben per les muntanyes.
Arriben pel cel,
arriben pel mar,
arriben per les muntanyes.
Ja són aquí, ja són aquí,
ja són aquí els grans Reis d’Orient.
Arriben pel cel,
arriben pel mar,
arriben per les muntanyes
Ja són aquí, ja són aquí,
ja són aquí els grans Reis d’Orient.

L’ESTEL
aixeca el cap i mira el cel;
ell sempre ens guiarà.
Aixeca el cap i mira el cel;
ell sempre ens guiarà.
Ara comença el meu destí.
Sé que vaig néixer com l’Estel
que ha de guiar els Tres Reis.
Fa les maletes de l’amor,
les omple de llum i colors.
Com els desitjos de Nadal
són els seus bons acompanyants.
La seva llum ens fa costat
i el seu gran vol ens dóna força.
Fa les maletes de l’amor,
les omple de llum i colors.
Com els desitjos de Nadal
són els seus bons acompanyants.
La seva llum ens fa costat
i el seu gran vol...
El seu gran vol ens dóna força.
Fem que la màgia duri tot l'any!

Fa maletes de l’amor.
Els desitjos de Nadal.
La llum i el seu gran vol...

