


PIOSENKA WRÓŻKI 

Niezależnie co się stanie 

czy się uda coś, czy nie -
dobra wiedźma, drogi panie, 

swoich zasad trzyma się. 

W tym tkwi właśnie wiedźmy wiedza 
trzymać fason tak czy siak 
Niechaj nigdy nie powiedzą: 

tej osobie czaru brak! 

Mieć taki dar 

uciszyć gwar 
uniknąć kar i wniosków 
rozniecić żar, 

nawarzyć par, 

wysmażyć smar, 
no i po prostu mieć czar, 
trzeba mieć czar, po prostu czar! 

Gdy wyciągnąć chcę królika, 
a w cylindrze defekt tkwi 

i miast tego coś takiego 
wyskakuje z ronda mi 

Trzeba pokryć swe zmieszanie, 

rzucić żarcik , uniefć dłoń ! 

Niech nikt nie wie, drogi panie, 

że to w planie nie był słoń ! 

Mieć taki dar 

uciszyć gwar, 

uniknąć kar i wniosków . 
Rozniecić żar, 

nawarzyć par, 

wysmażyć smar, 

. 

no i po prostu mieć czar, 

trzeba mieć czar, po prostu czar! 
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Noc ciemne kładzie okulary, 
żeby jej cienie nie poznąły. 

Morze nie krzyczy, ale szumi 
do otoczonej wodą skały. 
Sekrety ma kurtyna stara 
i nie wyskrzypi ich od zaraz. 
Liść coś ukrywa wobec drzewa 
i nie o wszystkim słowik śpiewa. 

Troszeczkę tajemnicy pozostawmy bajce 
Nie wszystko musi być na ekranie 
Popatrzmy przez zasłony, popatrzmy przez palce! 
Nie mówmy co jeszcze się stanie! 
Zatajmy jakąś sprawę, schowajmy się w kąty, 
nie każdy musi całość zobaczyć! 
Troszeczkę tajemnicy pozostawmy bajce, 

Nie wolno do końca tłumaczyć! 
Parasol z deszczem ma konszachty, 
a śnieg coś ukrył przed wichurą, 
lisy podziemne drążą przejścia, 
biedronka spiskowała z chmurą, 

krzesło zna mebli szyfr ukryty, 
gramofon schował jakieś płyty, 
zamek do klucza mruknął: ciszej! 
Nie muszą ścbny tego słyszeć! 

Troszeczkę tajemnicy pozostawmy bajce 
Nie wszystko musi być na ekranie. 
Popatrzmy przez zasłony, popatrzmy przez palce! 
Nie mówmy co jeszcze się stanie! 
Zatajmy jakąś sprawę, schowajmy się w kąty, 
Nie każdy musi całość zobaczyć! 
Troszeczkę tajemnicy pozostawmy bajce, 
Nie wolno do końca tłumaczyć ! 

Miasto zasłania się dymami 
ranek się mgłą maskuje chytrze, 
chleb z masłem dobrze się dobrały, 
a ścierka wszystkie ślady wytrze. 
Piłka się chowa w mysią dziurę, 
Nuda zamaskowała bzdurę, 
przed prawdą się nadzieja skrywa, 
po co to wszystko pokazywać? 
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