
Sonia Maselik, Święta w nas 
Czy już słyszałeś
,że Mikołaj w drodze jest
Być może właśnie ciebie dziś odwiedzi też
Z daleka słychać sani dźwięk
Już tylko chwila może dwie
Nie musisz mówić nic
To tak jasna rzecz

ale ciii

Jak to się stało,
Jak to jest
 No powiedz mi
Skąd będzie wiedział o czym marzysz, o czym śnisz
Ja nic nie powiem
Mówię ci
Ode mnie nikt nie dowie się
Choć wszyscy wiedzą
Bo to tak jasne jest

I ty dobrze o tym wiesz
, że ja też o tym wiem
O czym marzysz , czego chcesz
Dzisiaj wszystko spełni się
(nie mówi nic nikomu)
I ja też o tym wiem 
, że ty wiesz 
Na co czekam, czego chcę
W święta wszystko spełni się

Czy może znasz kogoś
Kto sam w te święta jest
Przy twoim stole pewnie miejsce znajdzie się
Powiedz mu wszystko – jak i gdzie
Podaruj mu cudowny dzień
Moc ciepłych słów i i życzeń
To ważne jest

I ty dobrze o tym wiesz
, że ja też o tym wiem
O czym marzysz , czego chcesz
Dzisiaj wszystko spełni się
(nie mówi nic nikomu)
I ja też o tym wiem 
, że ty wiesz
Na co czekam, czego chcę
W święta wszystko spełni się
( nie mów nic nikomu)
OOO
Święta, święta z nami
Święta w nas
Nie mów, nie mów, nie mów
Święta, święta z nami
Święta w nas
Nie mów, nie mów, nie mów

Każdy dobrze o tym wiem
, że magiczny jest ten dzień
Gdy kolędy słychać dźwięk
Wszystko może się wydarzyć

I ty dobrze o tym wiesz
, że ja też o tym wiem
O czym marzysz , czego chcesz



Dzisiaj wszystko spełni się
(nie mówi nic nikomu)
I ja też o tym wiem
, że ty wiesz
na co czekam, czego chcę
W święta wszystko spełni się
OOO
święta, święta z nami
święta w nas
( nie mów nic nikomu)
o święta, święta z nami
święta w nas

Sonia Maselik - Święta w nas  w Teksciory.pl

http://teksciory.interia.pl/sonia-maselik-swieta-w-nas-tekst-piosenki,t,684010.html

