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Kolorowa krowa 2. Co dzień krowa czarno-biała  
o śnie swoim rozmyślała. 
I marzyła by mieć łaty: 
w kropki, paski albo kwiaty…

 … więc uszyła sobie nowe:  
łaty różnokolorowe! x 2

Ref.: Sza-ba da-ba da-ba da x 2 
krowa śmieszne łaty ma! 
Szaba daba daba da x 2 
Kolorowe łaty ma!

3. Gdy zjawiła się na łące 
wywołała plotek koncert. 
Cała łąka rozprawiała,  
że już nie jest czarno-biała…

 … bo uszyła sobie nowe:  
łaty różnokolorowe! x 2

Ref.: Sza-ba da-ba da-ba da x 2 
krowa śmieszne łaty ma! 
Szaba daba daba da x 2 
Kolorowe łaty ma!

 1. Pew - na kro-wa czar-no bia - ła we śnie ła-ty za-po-dzia - ła.

 Choć szu - ka - ła ich wytr - wa - le nig - dzie łat nie mog-ła zna - leźć…

  Ła - ty róż-no-ko-lo - ro - we! Ła - ty róż-no-ko-lo - ro  - we! 

 Ref.: Sza-ba da-ba da-ba da, sza-ba da-ba da-ba da, kro-wa śmiesz-ne ła-ty

 ma! Sza-ba da-ba da-ba da, sza-ba da-ba da-ba da, ko-lo-ro-we ła-ty ma!

4. I już wkrótce cała łąka 
(od biedronki aż po bąka) 
miała takie same łaty 
w kropki, paski oraz kwiaty…

 … bo uszyli sobie nowe:  
łaty różnokolorowe! x 2

Ref.: Sza-ba da-ba da-ba da x 2 
krowa śmieszne łaty ma! 
Szaba daba daba da x 2 
Kolorowe łaty ma!



Deszczykowy rap 2. Zachmurzyło się niebo. 
Parasole nad nami. 
Pada deszczyk, oj pada, 
a my z deszczem śpiewamy. 
Deszczykowy rap.   
Kapu kapu kap.                      2x

Ref.: Kapu kapu kapu kapu  
kapu kapu kap. 
Deszczykowy, deszczykowy,  
deszczykowy rap.

 1. Za-chmu-rzy - ło się nie - bo. Gęs-te chmu-ry nad na -

 - mi. Pa-da desz-czyk, oj pa - da, a my z desz-czem śpie-wa-

 - my. Desz-czy-ko-wy rap.___ Ka-pu ka-pu kap. ___           

 Ref.: Ka-pu ka-pu ka-pu ka-pu kap. Desz-czy-ko-wy desz-czy-ko-wy rap.

 Ka-pu ka-pu ka-pu ka-pu kap. Desz-czy-ko-wy desz-czy-ko-wy rap.

3. Zachmurzyło się niebo. 
Po kałużach biegamy. 
Pada deszczyk, oj pada, 
a my z deszczem śpiewamy. 
Deszczykowy rap. 
Kapu kapu kap.                     

Ref.: Kapu kapu  kapu kapu  
kapu kapu kap. 
Deszczykowy, deszczykowy, 
deszczykowy rap.


