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To ja, 4,5 letnia dziewczynka, 

Mam na imię Antonika, 

Mieszkam w Zielonce, uroczej wsi. 

Gdzie to? 

Na mapie pokażę Ci! 
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Gdy badam lalki, to sobie marzę, 

Że kiedyś będę znanym lekarzem. 

Pomagać ludziom i leczyć ich to ważna sprawa, 

Więc chcę nim być! 

 
Jestem lekarzem i stoję przy stole chirurgicznym 
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Suknie, ciuszki, fatałaszki, 

Szale, wstążki i apaszki 

I te wszystkie duuuże buty, 

To są wszystko atrybuty 

Pięknych dziewczyn. 

A ja będę też modelką, 

Taką smukłą, taką piękną, 

Długie nogi, talia osy, 

Będą robić mi fotosy. 
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Czy już wiesz, dlaczego chcę zostać modelką? 
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Najbardziej lubię nasze podróże, 

Takie malutkie i takie duże. 

Morze, jeziora, góry i lasy! 

To tam jeździmy na nasze wczasy. 

Zbieram pamiątki z każdej wycieczki, 

Kilka z nich wklejam do tej książeczki. 

 
A to moje ulubione morze 
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Moje pamiątki z wycieczek 
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Kiedy mi smutno i jest mi źle 

To do rodziców przytulam się. 

Mama ukocha, buziaka da 

I w moim życiu już wszystko gra! 
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Mój pokoik, moje miejsce,  

Gdzie zabawki me mieszkają. 

Miśki, kotki, lalki, klocki 

Wszystkie tu swe półki mają. 

 

 
Moje klocki 
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Lalka Lotta ukochana, 

W mym łóżeczku smacznie śpi, 

Ja przytulam ją do siebie 

I w te dobre i w złe dni. 

 

 
Z moją ulubioną lalą 
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To moja Lotta 

 

Z misiem bawię się w chowanego 
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Jestem Tosia, to już Wiesz. 

O czy marzę, przeczytałeś. 

Ale powiem Ci w sekrecie, 

Że na całym, wielkim świecie 

Nie jest nic tak ważne jak: 

Mama, Tata i mój Brat. 
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