
Wojciech Dąbrowski – Piosenki i wiersze dla dzieci 

 

PIOSENKA DLA MAMY 
(muzyka własna) 

 
Jak powiedzieć mojej mamie, 
Że jest moją dobrą wróżką? 
Może objąć ją za ramię? 
Może szepnąć coś na uszko? 
Może rzucić się na szyję? 
Schować prezent pod poduszką? 
Jak dać znak, że dla niej bije 
Moje małe serduszko? 

 
Narysuję mojej mamie 
Słoneczko, 
Pomaluję na niebiesko 
Strumyczek, 
Namaluję wielki kamień 
Nad rzeczką, 
Dorysuję żółtą kreską 
Promyczek. 
 
Tym promyczkiem na kamieniu 
Wyryję, 
Żeby woda nigdy liter 
Nie zmyła: 
Tobie, mamo, dziękuję, 
Że żyję, 
Żeś mnie, mamo, na świat 
Urodziła. 

Jak powiedzieć mojej mamie, 
Że chcę być jej dobrym duszkiem? 
Czy podłogę w domu zamieść? 
Czy posprzątać pod swym łóżkiem? 
Może deser przygotuję 
I podzielę się jabłuszkiem? 
Jak wyrazić to, co czuję 
Moim małym serduszkiem? 

 
Podaruję mojej mamie 
Goździka, 
Ucałuję spracowaną  
Jej rękę, 
Nauczyłem się na pamięć 
Wierszyka, 
Ułożyłem dzisiaj rano 
Piosenkę. 
 
Ta piosenka przyszła z wiatru 
Szelestem, 
Z obłokami powędruje 
Po niebie.  
Tobie, mamo, dziękuję, 
Że jestem, 
I że zawsze mogę liczyć 
Na ciebie. 
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MOJA MAMA LEPSZA JEST NI  HARRY POTTER! Ż
(muzyka własna) 

Moja mama lepsza jest niż Harry Potter! 
W tajemnicy wam to powiem, tylko sza! 
Wszyscy mówią, że ma serce szczerozłote, 
A ja myślę, że ma nawet serca dwa. 
 
Moja mama lepsza jest niż Harry Potter, 
Chociaż sama jeszcze wcale o tym nie wie. 
Mogę do niej przyjść z kłopotem 
I wybaczy każdą psotę,  
Bardzo szybko zapomina o swym gniewie. 
 

Nie do wiary! Moja mama 
Wszystko umie zrobić sama. 
Czary-mary! Hokus-pokus! 
Chciałbym jej dotrzymać kroku. 

 
Moja mama lepsza jest niż Harry Potter! 
Tajemnicze zna zaklęcia, nie wiem skąd. 
Ma dwie ręce, lecz wykona w mig robotę, 
Więc ja myślę, że ma chyba dziesięć rąk. 
 

Moja mama lepsza jest niż Harry Potter! 
Znika w kuchni, równocześnie pierze w pralce, 
A gdy zjawia się z powrotem, 
Mam uścisnąć ją ochotę, 
Za pyszności, że po prostu lizać palce. 

 
Nie do wiary! Moja mama 
Wszystko umie zrobić sama. 
Czary-mary! Hokus-pokus! 
Chciałbym jej dotrzymać kroku. 

 
Moja mama lepsza jest niż Harry Potter! 
Tyle czarów zna niezwykłych, że ho, ho! 
Różne bajki opowiada co sobotę, 
I ja myślę, że tych bajek zna ze sto. 
 
Moja mama lepsza jest niż Harry Potter! 
Bardzo lubię, gdy się do mnie głośno śmieje. 
W kącie ma bujany fotel, 
Siada przy mnie z naszym kotem, 
I jest wtedy najwspanialszą z czarodziejek. 
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