
ZIEMIA – ZIELONA WYSPA 

Nie warto mieszkać na Marsie,  

nie warto mieszkać na Wenus.  

Na Ziemi jest życie ciekawsze,  

powtarzam to każdemu . 

Ref. 

Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona,  

wśród innych dalekich planet.  

To dom dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,  
więc musi być bardzo zadbany. 

Chcę poznać życie delfinów  

i wiedzieć co piszczy w trawie. 

Zachwycać się lotem motyla  

i z kotem móc się bawić. 

Ref. 

Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona,  

wśród innych dalekich planet.  

To dom dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,  

więc musi być bardzo zadbany. 

Posadźmy kwiatów tysiące.  

Posadźmy krzewy i drzewa,  

niech z nieba uśmiecha się słońce,  

pozwólmy ptakom śpiewać. 

Ref. 

Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona,  

wśród innych dalekich planet.  

To dom dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,  

więc musi być bardzo zadbany. 

 



 

MARZENIA O PODRÓŻACH 

Ciekawą książkę dał mi tata: 

to kolorowy atlas świata. 

Od tamtej pory, zdradzę wam, 

marzenie jedno mam: 

 

Ref.: Ciągle marzę o wyprawie  

hen, w dalekie, dziwne kraje, 

i naprawdę, nie na niby, 

chcę odpłynąć w Karaiby! 

Chcę nurkować w oceanie, 

pałeczkami jeść śniadanie, 

strzelać z łuku, grać na bębnie 

i być wszędzie, gdzie jest pięknie. 

 

Najbardziej lubię w wolnym czasie  

oglądać zdjęcia w mym atlasie, 

kangury, panda, rajski ptak –  

ciekawy jest ten nasz świat! 

 

Ref.: Ciągle marzę o wyprawie  

 

Tymczasem, siedząc na kanapie  

objeżdżam palcem świat na mapie. 

W tę podróż chętnie wezmę was, 

spędzimy razem miło czas. 

 

Ref.: Ciągle marzę o wyprawie  



 

 

 

WIOSNA W BŁĘKITNEJ SUKIENCE 

Wiosna w błękitnej sukience 

bierze krokusy na ręce. 

Wykąpie je w rosie świeżej 

i w nowe płatki ubierze. 

Ref.: Wiosna buja w obłokach, 

wiosna płynie wysoko, 

wiosna chodzi po drzewach, 
wiosna piosenki śpiewa. 

Potem z rozwianym warkoczem 

niebem powoli gdzieś kroczy. 

Wysyła promyki słońca 

i wiersze pisze bez końca. 

Ref.: Wiosna buja w obłokach… 

Nocą się skrada z kotami, 

chodzi własnymi drogami. 

A teraz śpi już na sośnie 

i nie wie, że sosna rośnie. 

Ref.: Wiosna buja w obłokach… 

 

 

 


