
Fem un salt
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 L'aigua neteja per fora i per dins.

 Una dutxa ben freda ens desperta als matins.

 La pluja que cau fa créixer flors al cap.

 El teu planeta és blau perquè el refresca la mar. 
 

 L'hivern ens dóna neu per quan hi ha set a l'estiu,

 perquè ragin les fonts quan tothom surt del niu.

 Al món hi ha glaceres vestides de blanc

 i grans icebergs que es mouen com els gegants.
 

 Fem un salt! Com un salt d'aigua

 aixequem el vol, anem a veure el Sol.

 Fem un salt! Com un salt d'aigua

 aixequem el vol, anem a veure el Sol. 

                                               
 Tinguem l'aigua clara i seguim el corrent,
 que ens dugui amb la barca a un món transparent.
 L'amor és vapor que fa fondre el gel,
 ens estova el cor i el fa pujar al cel.
 
 Fem un salt! Com un salt d'aigua
 aixequem el vol, anem a veure el Sol.
 Fem un salt,! Com un salt d'aigua
 aixequem el vol, anem a veure el Sol. 
 

 Podem saltar com els dofins!

 Damunt les onades som pirates amb patins!
 
 Fem un salt! Com un salt d'aigua
 aixequem el vol, anem a veure el Sol.
 Fem un salt! Com un salt d'aigua
 aixequem el vol, anem a veure el Sol.
 Fem un salt! Com un salt d'aigua
 aixequem el vol, anem a veure el Sol.
 Fem un salt! Com un salt d'aigua
   aixequem el vol, anem a veure el Sol. 
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