
Verba, Ten czas
Ref.: 
To jest czas 
Kiedy wszystko jest łatwiejsze. 
Krótki czas 
Który nazywamy szczęście 
Słodki czas 
Kiedy mocniej bije serce 
To jest czas 
Piękny czas, lepszy czas / 2x 
1.Bialy puch zasypał wszystko wokół 
Coraz krótsze dni, czasu mniej do zmroku. 
Możesz się zatrzymać, ten spokój, własny kąt 
Nie ważne, czy mały pokój, czy wielki dom 
Najmłodsi krzyczą, bo toczą bitwy na śnieżki 
Dorośli przeklną, bo w zaspie znów stanęli 
Dziewczyny śnieg pod bluzką, rozmazany makijaż 
Radość młodych, którzy lubią tak podrywać 
Ten pan w czerwonej czapce, ze sztuczną brodą 
Jestem pewien, widziałem kilku 
A przecież miał być jeden 
Panowie już po drinku 
Żony zabiegane śmieją się z drani, 
Bo zaczęli już nad ranem 
A jednak jest w tym coś, co sprawia, że życie jest piękne 
Za oknem chłód, ale w sercu dużo cieplej 
Pokój jest, ukochana osoba 
I przyjaciele, z którymi chcesz świętować 
Ref.: 
To jest czas 
Kiedy wszystko jest łatwiejsze. 
Krótki czas 
Który nazywamy szczęście 
Słodki czas 
Kiedy mocniej bije serce 
To jest czas 
Piękny czas, lepszy czas / 2x 
2. Czas nadziei, rodzinnych spotkań, białych marzeń 
Czas okiennych wystaw gdzie mróz jest malarzem 
Gdzie przyjemny chłód, śnieg skrzypi pod butami 
Gdzie młodzieńczy żar nie złości ale bawi 
Wieczorem pod kocem, z ukochaną osobą 
Wczorajsze równe chwile 
Dzisiaj odchodzą w niepamięć gdzieś w niepamięć 
Chociaż byłeś wariatem 
Ona wie, że teraz jesteś tylko dla niej 
Przyozdobiony świerk, dzieciaki na ślizgawkach 
Domowa krzątanina, serca jedna migawka 
Na niebie pierwsza gwiazda 
Słodka fotografia 
Czas, w którym możesz wszystko zacząć od nowa (wszystko) 
To jest ten czas, świąteczny czas 
Nie jesteśmy sami z naszymi marzeniami (marzeniami) 
To ten czar, świąteczny czar 
Słyszysz? Właśnie tak, właśnie tak 
Ref.: 
To jest czas 
Kiedy wszystko jest łatwiejsze. 
Krótki czas 
Który nazywamy szczęście 
Słodki czas 
Kiedy mocniej bije serce 
To jest czas 
Piękny czas, lepszy czas / 4x
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