
Desitjo tenir la Nintendo DS.
Que hi hagi pau en el món.

Que el Nadal comenci en dos dies.
Desitjo tenir la PSP.

Desitjo casar-me amb l'Aina, sisplau. Gràcies.
Que nevi.

No hi hagi guerres.
Que em caigui la dent.

Vull la Nintendo i "Mario y Sonic en los juegos 
olímpicos".

Que no us separin mai.
Amor i que em portin joguines.

Anar a Disney, sisplau.
Vull que l'Enric es porti bé amb el Joan.

Vull que s'acabi la crisi.
Amor i bon Nadal per la gent i tothom.

Molt bon Nadal.
Pau i amor.

Bon Nadal i bones festes.
Desitjo que hi hagi pau i felicitat al món.

Feliz cumpleaños Raúl y feliz Navidad a todos. 
Besitos.

Que els nens i nenes que passen gana no la passin.
Bones festes i bon Nadal.
Que tothom sigui feliç.

Salut i felicitat.
Que tots siguin amics.

Deseo tener mucho dinero.
Vull un regal de Barbie.

Que nevi per Nadal.
Desitjo que estiguem molt bé.

Que torni la Sara al col·legi.
Desitjo que els gossos abandonats els agafin.

Que em portin molts regals els reis.
Patinets i nines.

Que els reis em passin moltes coses.
Que tothom sigui feliç.

Que passem un bon Nadal.
Vull un gos.

Que faci molta calor.
Que tothom sigui molt feliç i que tothom tingui molt 

amor.
Que tots tinguin feliços dies de Nadal.

Vull que els meus avis vinguin a Espanya.
Que hi hagi pau al món.

Vull ser ric.
Una Wii con el video juego "Universe".

Una bicicleta i un somriure.
Desitjo que tota la gent estigui contenta.

Que se acabe la crisis.
Futbol i bàsquet.

El Nadal m'agrada.
Que no triguin molt els Reis Mags.

Que tingui molta família i que es venguin tots els 
calendaris.

Que brillin els arbres de Nadal.
Bon Nadal, bones festes i bon any nou 2012.

Que em donin 100 regals.
Una pepa per la Clara.
Que em toqui la loteria.

Que els reis ens portin moltes coses.
Salut i felicitat.
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