
 

 
 

Відправте вам великі обійми! 
Я маленький кишеньковий друг, 

Стисніть мене міцно, коли вам сумно. 
Я тут, щоб дати вам сили і тепло, 

І забрати все це погано. 
 

 
                                                                                     Sending you a BIG HUG! 
                                                                                     I am a little pocket friend,  
                                                                   Squeeze me tight when you feel sad. 
                                                          I am here to give you strength and warmth, 
                                                                           And to take away all that is bad. 
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