
z filmu &quot;Nasze Magiczne Encanto&quot;, Rodzina Madrigal
Szuflady!
Podłoga!
Drzwi!
Czas na show!

Tu jest nasz dom, tu mieszkają pokolenia
Tu gra muzyka, tu rytmy przepełniają nas
Tu jest rodzina, gwiazd takich drugich nie ma
I każda z nich tej konstelacji daje blask

Wow! Każdy wie Abuela trzyma ster
Wow! Jesteśmy tu od dawna dzięki niej
Wow! I jest nam co raz lepiej z każdym dniem
Z historii tej opowiem wam co wiem

Witam was w rodzinie Madrigal
Tu dom jest rodziny Madrigal (I jest okej!)

Tu wszyscy tacy fantastyczni są, magiczni są
To moja rodzina Madrigal

-Oż ty matulu! To oni! Jakie mają dary?
-O matko idą! chyba pęknę!
-Nie pamiętam ich talentów!
-Ja tak samo!
-No już, no już, spokojnie 
-Nie uspokajaj bo dostanę szału, no!
-Powiedz wreszcie, jakie masz te moce?
-Chcę tu i teraz wiedzieć wszystko!
-I dlatego właśnie dzieci nie piją kawki

Cioteczka Pepa, ma władzę nad pogodą
I jak się wścieka, atmosfera kwasi się
A wujek Bruno
(Nie mówimy o Brunie)
Podobno widział przyszłość, lecz wziął i zniknął gdzieś

A mama ma Julieta nie od dziś
Coś ma na każdy zgryz by smutek prysł
Że kuchnią leczy w mig nie przeczy nikt
I co wy na to? Mama to jest mistrz
Mamo!

Witam was w rodzinie Madrigal
Tu dom jest rodziny Madrigal (Ej idzie się!)
Bo to nie sen, a fantastyczne coś, magiczne coś
To moja rodzina Madrigal

Tych dwóch ujął czar rodziny Madrigal
Należą dziś do rodziny Madrigal
Drogi wujek Felix ślub wziął z Pepą
Za to tato mój z Julietą
Tak to Abuela została abuelą Madrigal

Dajemy słowo, pomagać innym
Odpłatę za ten cud jesteśmy winni
Miasteczko rośnie, i świat się zmienia

Przez pracę z poświęceniem
Ten cud się ma rozpłomieniać
I z każdym pokoleniem
Ten cud się ma rozpłomieniać

-To jest siostra, wnuka, wuja, ciotki?



- Ale ich są całe tabuny!
- Jak się w tym wszystkim połapać?

Okej, okej, okej, okej
Tak dużo dzieci
Tu jest więc jeszcze pocisnę
I wiecie co?
Już czas obecności sprawdzić listę
(Sprawdzić listę)

A więc Dolores, ma słuch wybitny
Camilo się zmienia, Antonio pozna dziś swój dar
Dwie starsze siostry, Isabela i Luisa
To moc i urok, i perfekcyjny czar

(Isabela) Robi dywan kwiatowy w mig
(Isabela) Doskonałej córki typ
(Luisa, Luisa) A Luisa siłę ma
(Luisa, Luisa) Jej mózg i serce lwa, świat już zna

Tak mamy w rodzinie Madrigal
To właśnie rodzina Madrigal
Tu wszyscy tacy fantastyczni są, magiczni są
To zwykła rzecz jest w rodzinie Madrigal
Adios

-Ale jaki ty masz dar?

Szukajcie mnie ludzie w rodzinie Madrigal
Już znacie rodzinę całą Madrigal
A tak w ogóle, to nie o mnie numer ten być miał
Skupimy się na rodzinie Madrigal
(Czas na show)

- Mirabel!

Jest najpierw Abuela, a po niej jest Pepa co rządzi pogodą

- Mirabel!

Mam mamę Julietę co poda arepę byś poczuł się lepiej

- Mirabel!

Tata Augustin ma wciąż pecha lecz jakoś się trzyma!

- Mirabel!

Oto moja rodzina, są ciotki, wujkowie, są siostry, kuzyni i

- Mirabel!

(Mirabel) Mój kuzyn Camilo by było ci miło rozbawi cię
(Mirabel) Kuzynka Dolores, ma słuch co walorem, jest jej, że hej
(Mirabel) A jest mister Mariano więc bierz za żonę mą siostrę ukochaną
Choć wiesz ona to focha strzela co niedziela oj się wymskło mi
Więc dzięki, ale lepiej pójdę stąd

(Mirabel) Rodzinę mam super,
(Mirabel) Dobrze że mogę być
W niej
Mirabel!
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