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Kto lubi niespodzianki?  

Anka je uwielbia.  

A tu będzie ich mnóstwo. 

Zresztą, sami zobaczcie. 

Nic więcej nie powiem. 

Reszta to niespodzianka! 
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KOTY 

 

Mam prywatną mapę kotów –  

kto posłuchać o niej gotów? 

Koty na niej zaznaczone 

i wiem, w którą mam iść stronę, 

kiedy najdzie mnie ochota, 

by pogłaskać zaraz kota. 

To jak ze skarbami mapa: 

tutaj kot się dał podrapać, 

a tu jeden mruczał sennie. 

Sprawdzam mapę tę codziennie 

i odwiedzam z mapą koty, 

które świetnie wiedzą o tym. 
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ŚWIAT 

Gdybym była świata królem, 

to bym wzięła ziemską kulę. 

Gdybym była też osiłkiem, 

grałabym tą kulą w piłkę. 

Ludzie byliby zdziwieni, 

że krajobraz im się zmienił: 

góry wpadły w oceany, 

a na drzewach są… barany. 

Tak bym grała, lecz – niestety –  

nie udźwignę tej planety, 

choć używam już rąk obu. 

Do zabawy wezmę globus. 
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POMYSŁ 

W odróżnieniu od innych ludzi 

mnie się nigdy, przenigdy nie nudzi. 

Choć czasami się podkrada nuda, 

myśląc, że mnie złapać jej się uda. 

 

A ja sposób mam najlepszy na to: 

wynajduję wynalazkolator. 

W biurku mieści się, jest całkiem płaski, 

produkuje on mi wynalazki. 

 

Z nim się nudzić wcale nie mam prawa, 

wynalazek każdy to zabawa. 

Gdy wymyślać umiesz różne cuda, 

to cię nigdy nie dopadnie nuda! 
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BAŃKI MYDLANE 

 

Czy to możliwe – nie ma znaczenia. 

Bańki mydlane noszę w kieszeniach, 

a to wygląda też bardzo ładnie, 

gdy mi z kieszeni bańka wypadnie. 

 

Dziś bardzo dużo baniek narobię, 

potem je będę nosić przy sobie. 

Będę ich nosić całe naręcze –  

z baniek mydlanych prywatne tęcze. 

A skoro robię je bez ustanku, 

zaniosę kiedyś bańki do banku. 
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MARZENIA 

 

Marzenia są lepsze od TV.  

W marzeniach nic cię nie zdziwi. 

W marzeniach się wszystko udaje. 

Marzenia początkiem są bajek. 

Więc jeśli tylko czas masz, 

to siadaj, lub kładź się, i marz! 
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