
muz i sł: Kasia Zaniat

Din don
posłuchaj piosenki na 

https://muzykat.com/
https://youtu.be/FHAAFB8_c_Y
https://muzykat.com/o-mnie/


wstęp:

Din don muz i sł: Kasia Zaniat

zwrotka 1: Stoi sobie w pokoiku. Din don, din don, din don. Pięknych ozdób ma bez liku. Oświetla cały dom.

Din don, din don, din don.Stoi tak na jednej nodze. Nie pozwolę już jej odejść, bo bez niej nie ma Świąt.

refren: Din don, din don, din don. bo bez niej nie ma Świąt. Din don, din don, din don. bo bez niej nie ma Świąt. x 2

zwrotka 2: Din don, din don, din don.

Din don, din don, din don.Stoi tak na jednej nodze. Sama nie chce od nas odejść, bo bez niej nie ma Świąt.

Przyszła do nas prosto z lasu. Stoi dumnie. Nie grymasi. Już pachnie cały dom.

łącznik:

zakończenie:

zwolnienie

refren: Din don, din don, din don. bo bez niej nie ma Świąt. Din don, din don, din don. bo bez niej nie ma Świąt. x 2
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więcej na ...

Dziękuję Ci za to, że jesteś, korzystasz, udostępniasz!

https://muzykat.com/
https://www.youtube.com/channel/UCMdgjIG9VKDrWzq-v3KIeXg
https://www.facebook.com/muzykaton
https://www.instagram.com/muzykat_muzykalnie_dla_dzieci/
https://open.spotify.com/artist/5tr3izZdZQDun4944Fw8bH?si=ra1pzJkDRoevXO1TuVAHRA
https://muzykat.com/kontakt/
https://muzykat.com/

