
STYCZEŃ 
 

Po prostu dziadek 
(sł. Dorota Kluska, muz. Piotr Opatowicz) 

 

Kiedy tylko mam ochotę, kiedy zechcę, 

wtedy szybko na fotelu z dziadkiem siadam. 

On przytula, bardzo czule i z uśmiechem 

o dzieciństwie swoim pięknie opowiada. 

 

Ref. Tylko teraz tak się właśnie zastanawiam, 

czy on aby nie pomylił się przypadkiem. 

No bo odkąd go pamiętam, więc od zawsze, 

był dorosły, był po prostu... moim dziadkiem! 

 

Wreszcie dziadek wytłumaczył mi to wszystko 

i już teraz nie mam żadnych wątpliwości, 

że był kiedyś małym dzieckiem i był młody. 

Teraz dziadkiem jest i dużo ma miłości. 

 

Ref. I przestaję się już wreszcie zastanawiać, 

bo go kocham i to wcale nie przypadkiem. 

I tak sobie myślę wtedy, daję słowo, 

że jest najwspanialszym w świecie... moim dziadkiem! 

 

 



Moja babcia 
(sł. Dorota Kluska, muz. Piotr Opatowicz) 

 

Chociaż lat mam tak niewiele, jestem mała, 

gwiazdkę z nieba tobie, babciu, dać bym chciała. 

Słowo „kocham” zaraz szepnę ci na uszko, 

bo dla ciebie mocno bije me serduszko. 

 

Ref. Dziś w serduszku moim radość wielką czuję 

i za wszystko, droga babciu, ci dziękuję! 

 

Chociaż lat mam wciąż niewiele, jestem mały, 

to pamiętaj, babciu, że twój jestem cały. 

Słowo „kocham” powiem dzisiaj z przyjemnością, 

jesteś, babciu, moim skarbem i miłością. 

 

Ref. Dziś w serduszku moim radość wielką czuję 

i za wszystko, droga babciu, ci dziękuję! 

 

Babcia dla mnie całym światem jest i basta! 

U babuni wyjątkowo pachną ciasta. 

Bajek, baśni zna tysiące albo więcej, 

więc ja kocham moją babcię najgoręcej. 

 

Ref. Dziś w serduszku moim radość wielką czuję 

i za wszystko, droga babciu, ci dziękuję! 

Chcę zaśpiewać, niech usłyszy cały świat, 

żyj, babuniu, żyj, babuniu, żyj sto lat 

 

 



Babcia i Dziadek 

 

Babcia i Dziadek  

Są tacy wspaniali 

I zawsze chętnie                                                                                         

bawią się z nami. 

Lubimy z Wami  

Spędzać czas 

Babciu, Dziadku 

KOCHAMY WAS 

 

Szary nasz przyjaciel  

Wiadomo, że wróbelek 

jest naszym przyjacielem, 

pod oknem wciąż przed nami 

jest o jeden krok. 

Nie leci w obce kraje, 

na zimę tu zostaje, 

chociaż głodno, chociaż chłodno, 

mróz i śnieg, i mrok. 

Więc dla tych szarych zuchów 

sypnijmy garść okruchów, 

i gromada leci rada,  

już przed domem tłok. 

 


