
Het is t�d om te wensen 

Om te denken aan het nieuwe jaar 

T�d voor dromen en verhalen 

Ik geef knuffels aan de liefste mensen 

 

Ik wens ze de mooiste herinneringen 

Die verwarmen en troosten 

En die hun hart laten zingen 

M�n knuffel voor jou maakt een verre reis 

Langs glinsterende sterren en de maan 

Op weg naar jou, omdat ik zo van je hou 

 

Ik heb een speciale wens voor dit jaar: 

Iedereen mag weten 

Papa, j� en ik horen voor alt�d 

b� elkaar. 
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