Himne a Godall
I

III

Si veus un coll rodó
que al costat té un arenal
i més avall unes cases
fetes amb pedres i calç,
no preguntes on et trobes
ni preguntes on estàs
perquè tot això, reunit,
només es troba a Godall.

L'amor és el millor
de tot el que hi ha a Godall
i tan sols per l'amor
Godall és immortal.
L'amor que els nostres pares
van tenir per nosaltres
vam trobartrobar-lo sempre
des del dia de nàixer.
L'amor dels nostres pares
mai ens ha faltat,
perquè igual nosaltres com ells
som tots fills de Godall.

Si et trobes amb un salt d'aigua
que té una cova al costat
i aquella aigua cristal·lina
salta i marxa pel barranc,
no preguntes on et trobes
ni preguntes on estàs
perquè tot això, reunit,
només es troba a Godall.
Si et trobes voltat de serres
i al mig res més que un barranc
i més amunt la RocaRoca-Alta
tranquil·la t'està
t'està mirant;
pensa que aquella roca,
el coll rodó, l'arenal,
el salt d'aigua i les serres
són els contorns de Godall.
II
Si veus els ametllers
florits allà per Nadal,
les roses i clavells
a munts al mes de maig,
i veus florir l'amor
a tots els temps de l'any,
també veuràs que això
només pot ser a Godall.
Qui no coneix Godall
que ens vingui a visitar,
després de coneguts
ja no ens podrà oblidar.
Panoli i pastissets
aquí podrà tastar,
i tot amb un bon vi
ho podrà remullar.

L'amor va ser qui un dia
ens va unir als dos,
des de llavors mai més
ens ha faltat l'amor;
i el nostre amor després
als fills l'hem traspassat,
perquè els nostres fills
també són de Godall.
I un dia els nostres fills
també el traspassaran
i sols així, l'amor,
aquí mai faltarà.
L'amor és el millor
de tot el que hi ha a Godall
i tan sols per l'amor
Godall és immortal.
Visca Godall!
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