
  

6- Tens un amic - Gossos 
 

Si et sents trist i emboirat 
i necessites una mà 

si les coses 
les coses no et roden bé. 

 
Tanca els ulls i pensa en mi 

que prest jo seré aquí 
com un raig de llum 
dins la teva foscor. 

 
Digues baix el meu nom 

i on sa vulgui que estigui vindré 
de seguida 

a fer-te costat. 
 

Primavera, estiu o tardor 
tot el que has de fer es dir-ho 

i vindré de cop, saps cert 
que tens un amic. 

 
Si la boira t'en revolta 

i els núvols tapen el cel 
i un vent fred del nord 
sembla gelar-te el cor. 

 
Tanca els ulls i pensa en mi 

que prest jo seré aquí 
tocant la porta 
a punt d'entrar. 

 
Digues baix el meu nom 

i on sa vulgui que estigui vindré 
de seguida 

a fer-te costat. 
 

Primavera, estiu o tardor 
tot el que has de fer es dir-ho 

i vindré de cop, saps cert 
es esperançador saber que tens amics. 

 
La gent pot ser indiferent 
quan sofreixes t'ignoren 
no perdis mai el coratge 

no et desanimis. 
 

Digues baix el meu nom 
i on sa vulgui que estigui vindré 

de seguida 
a fer-te costat. 

 



  

Primavera, estiu o tardor 
tot el que has de fer es dir-ho 

i vindré de cop, saps cert 
que tens un amic. 

 
tens un amic 
tens un amic 
tens un amic 

en mi tens un amic 



  

Donar la lletra als joves i posar la cançó, després donar-los un temps per 
pensar amb quina frase es senten identificats o els recorda un moment de la 
seva vida i quan és torni posar la cançó s’han d’aixecar el moment en què sona 
la seva frase. Una vegada acabada la frase es tornen seure. 
 
Primera opció: 
 
Així podem i podran observar les coincidències amb altres joves. Una vegada ha 
acabat sa cançó escriuran una carta a Jesús contant-li perquè i quin moment 
els recordava aquella frase,  posada en comú del què els faci ganes compartir. 
 
Una segona opció: 
 
 Si és té menys temps és pot  comentar la cançó ajudant als joves amb 
preguntes tipus: 
 
- Ets sent trist qualque vegada? Tens aquest amic que diu la cançó què el pots 
cridar i ve de seguida? 
 
- Perds a vegades el coratge o et desanimes? Qualcú t’anima en aquests 
moments? 
 
 
 


