KSIĘGOWA
Czy znasz jakiś nudny zawód?
Hmm… Proszę bardzo – księgowa!
Znałeś choć jedną mądralo?
Niechaj więc sama dwa słowa
Opowie nam zapytana
O swoich liczbach, tabelach
Przelewach i dominantach
Obrotach i podliczeniach
O te wszystkie niedole
Chętnie dziś zapytamy
Piękną księgową Jolę
Jolu proszę! Słuchamy…
Byłam kiedyś w innej pracy
W szkole przez cztery godziny
Nasze kochane dzieciaki
Tak mnie codziennie męczyły
Że sił mi nie wystarczało
Już w domu na przyjemności
I wszystko się pozmieniało
Dopiero tu, w księgowości
Do pracy mam długą drogę
Mąż mnie na pociąg podwozi
Lecz ja bez słupków nie mogę
Żyć i bez rachunkowości
Tak mnie to wielce zajmuje
Uwierzcie mi chociaż troszkę
Że mąż mój się denerwuje
Że ja na pociąg nie zdążę
Bo gdy o piątej się zrywam
Myślę za każdym razem
Czy te aktywa, pasywa
Idą za rączkę razem
Księgowość jest tak wspaniała
W przyszłości zaowocuje
Nie o pieniądzach myślałam
Księgowość umysł kształtuje
Zgłębiam wszystkie ustawy
Każdą jedną wychwycę
Tyle w tym fajnej zabawy
I mózg cyferkami ćwiczę
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Uczę się czegoś mądrego
Nową wiedzę pozyskuję
Z rozporządzenia każdego
Wszystkie kruczki wynajduję
Tabele to moje życie
I kontrola, choć skarbowa
Witam ją zawsze w zachwycie
Bo perfekcja finansowa
Jest moim w pracy natchnieniem
Koszty, dochód, wydatek
Też moim są przeznaczeniem
Przychody zysk, podatek
Towarzyszą mi zawsze
Jak wierni przyjaciele
Składki i ZUS-y także
Tęsknią za mną w niedzielę
I karta podatkowa
Żyć beze mnie nie może
Wszystkie rachunki bankowe
Odwiedzą mnie w każdej porze
Do dwudziestego piątego
Muszę mieć VAT zrobiony
Z początkiem roku każdego
Już bilans podliczony
Który się innym nie zgadza
Dla mnie tańczy idealnie
Bo każdą cyfrę układam
I sumuję tak dokładnie
Nie jestem polonistką
Nie wiem jak to ładnie rzec
Kocham salda, to wszystko
Z nimi chcę przez życie biec
A czy księgowa jest nudna?
To bardzo mądra dziewczyna
Gdy spotka cię chwila trudna
Z biedy cię wyrwie jedyna
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