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1. Babcia ma trzy koty, 
Dziadek z nimi kłopoty,  
Bo te koty grandzą aż strach. 
Wujek stado gołębi,  
Co nad domem się kłębi 
I z furkotem spada na dach. 
Piotr ma kilka jeleni 
Z tłem soczystej zieleni, 
Wszystko to z widokiem na las. 
Jaś ma siostrę bliźniaczkę, 
Z siostrą bawi się zawsze. 
Ala Asa, Alę ma As. 
 
Ref: 
Za to ja mam chomika, 
Ale z tego wynika, 
Że on także troszeczkę ma mnie. 
Gdy wyjmuję go z klatki, 
Śmiesznie trze małe łapki, 
Jakby mówił: No chodź, pobaw się ! 
Wspina się po rękawie 
Aż na kołnierz, wtem prawie – 
Prawie spadłby, lecz tu czuwam ja. 
Maluteńkie drży serce 
Widzisz, jakie to szczęście,  
Że masz mnie, i że ciebie mam ja. 
 
 
2. Jaś ma piegi na nosie, 
Gosia lalek ma osiem, 
Mama ma obrazki szkle, 
Staś kolejkę drewnianą,  
tor rozkłada co rano 
I po szynach w dal sobie mknie. 
Książek mnóstwo ma tata, 
A kuzynka ma brata, 
A pan sąsiad auta ma dwa. 
Ciocia róże w doniczce, 
Wanda nowe ma skrzypce  
I gra na nich co dzień, a ja –  
 
 
 
Ref: 
Ja mam przecież chomika… 

 
 
 
 
 
Wokaliza 
 
Ref: 
Za to ja mam chomika, 
Ale z tego wynika, 
Że on także troszeczkę ma mnie. 
Gdy wyjmuję go z klatki, 
Śmiesznie trze małe łapki, 
Jakby mówił: No chodź, pobaw się!     
Za to ja mam chomika, 
Ale z tego wynika, 
Że on także troszeczkę ma mnie. 
Gdy wyjmuję go z klatki, 
Śmiesznie trze małe łapki, 
Jakby mówił: No chodź, pobaw się!     
Wspina się po rękawie 
Aż na kołnierz, wtem prawie – 
Prawie spadłby, lecz tu czuwam ja. 
Maluteńkie drży serce 
Widzisz, jakie to szczęście,  
Że masz mnie, i że ciebie mam ja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wszystkie piosenki, podkłady muzyczne i 
teksty dostępne są na stronie: 
www.mlodziartysci.eu 

 
Polub nas na facebook oraz instagram ;)    
www.facebook.com/fundacjamlodziartysci/  
www.instagram.com/fundacjamlodziartysci/ 

 


