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I així pren, i així pren tot el fruit que et pugui donar  

el camí que, poc a poc, escrius per a demà.  

Que demà, que demà mancarà el fruit de cada pas;  

per això, malgrat la boira, cal caminar.  

     

    Lluís Llach – Que tinguem sort 

A la mare, sempre amb mi 

Al pare 

Al Pere Joan 
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