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Una celebració de la vida 
i dels meravellosos regals que 

ens ofereix la natura. 

Quan vas néixer em vas semblar tan especial,

Els boscos, les muntanyes, els rius i els mars...

Et regalo el món, amb les bestioles al cau i
que vaig buscar arreu per fer-te el millor regal.

la natura meravellosa que ens sorprèn a cada pas.

les àguiles que volen per un cel ben blau.
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     Stacey McCleary  

          
         Carmen Saldaña

Et
regalo
el món
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Per a la Tess, tu il•lumines el meu món… 
S. M.

Per a tots aquells que cuiden 
del nostre meravellós món
C. S.
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      Quan vas néixer em vas semblar tan especial,

        Vaig buscar de dia  
         que vaig buscar arreu per fer-te el millor regal.

               
 i vaig buscar de nit…
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     … fins que en vaig trobar   

             
             un de ben bonic.
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        Et regalo el món, amb tot el que hi ha.

               
       Au, corre, vine,

               
           que te’l vull ensenyar.
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      Et regalo les flors i la dolça rosada,

           
   Et regalo la brisa de la primavera,             

            que les fa brillar a la llum de l’albada.

               
  que acarona l’herba i les flors matineres.
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Et regalo les granotes dels bassals,

   També les abelles d’alegre brunzit
       

        
         

          p
orquets i gallines, gossets i pardals.

    i ocellets que piulen als arbres i als nius.

Te regalo el mundo.indd   12 11/4/19   15:42



Te regalo el mundo.indd   13 11/4/19   15:42




