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Versió 2

Pare Merlí,
que la vida sigui
una mica, una mica millor,
que caminem per un camí de flors
i que no ens cobrin impostos.

Destí,
que la vida sigui llarga i plena de felicitat,
que ens porti molta, molta sort i salut
i ens doni més diners,
Destí.

Pare Merlí,
que el món estigui més equilibrat
i els rics siguin menys rics
i els pobres siguin menys pobres.
Pare Merlí,
que al món hi vinguin
éssers extraterrestres
i que estableixin la pau.
Pare Merlí,
que tot això sigui un malson
i que quan desperti
torni al meu món.
I jo portaré
una corona de flors
arran, arran del cor
i una vareta màgica per canviar-ho tot.

Destí,
que parli la mateixa llengua tothom,
i que ens estimem, ens estimem molt,
Destí.
I jo cantaré,
la meva cançó al voltant del món,
i al costat del meu cor també.
Destí,
que se'n vagi de la nostra vida tot el mal,
t'ho demano ara i sempre.
I jo cantaré,
la meva cançó al voltant del món,
i al costat del meu cor també.
(Carlos, Miguel i Warda)

(Salo, Elisabet, Juan Carlos i Helena)
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Joan Carles I d’Espanya,
que els polítics siguin honestos,
que ens donin alegries i no ganes de plorar,
que hi hagi justícia per a tothom.

Mare de la Il·lusió,
que la vida ens doni una mica de sol,
que l’ompli de colors
i ens doni solucions.

Joan Carles I d’Espanya,
que els lladres estiguin empresonats,
que ens tornin tot el que ens van robar
i que paguin treballant per a la comunitat.

Mare de la Il·lusió,
que l’univers sigui millor
i que tot sigui meravellós,
Mare de la Il·lusió.

I nosaltres aportarem
la nostra força, la nostra feina
i coneixement per millorar el nostre país.

I jo sentiré
molta joia al cor
i tornaré a sentir-me millor.

(Raúl, Rafa i Rufat)

(Walter, Patricia i Francisco)

