
Ulubionym zajęciem Grzesia
jest rysowanie i malowanie,
więc przedstawił na rysunku swe piękne marzenie:
Na tle błękitnego nieba
unoszące się kolorowe baloniki
i białe gołębie.

„Białe gołąbki pokoju oblećcie świat cały,
żeby w szczęściu i radości
dzieci dorastały”.

A miliony kolorowych baloników 
wypełniają podniebne przestrzenie,
a słońce swe jasne i ciepłe
rozsyła promienie.

By spełniły się marzenia
od tysięcy lat,
żeby pokój, zgoda i miłość
opanowały świat.
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Senne marzenia



Była sobie kózka mała,
co do szkoły chodzić chciała.
Siadła kózka w ławce pierwszej
i wyjść z klasy wcale nie chce.

Weszła pani, pyta zadziwiona:
„Uczennicą także koza?
Co tu robisz, mała kózko?
Może wyjdziesz na podwórko?”.

Kózka smutno zameczała:
„Mee, mee, mee…
Przepraszam. Jestem za Polusię,
bo zachorowała”.

Bajki o zwierzętach

Biały obłoczku, puszysty, przyśniony,
powoli opadasz na trawnik zielony.

Czyżbyś, bieluchny obłoczku,
chciał się przemienić w owieczkę białą?
Poleżeć sobie na łące, zajadać trawkę zieloną
i wąchać kwiatki pachnące?

Więc pozostań piękną białą owieczką
i nie unoś się wysoko w górę.
Nie chcę, żebyś się przemienił w deszczową chmurę.



Czy pomyślimy, gdy w las wchodzimy,
że to jest dom dzikiej zwierzyny?
Doceniaj tych, co żyją w lesie, 
bo każdy krok coś nowego niesie.

Możesz zobaczyć sarny, jelenie, dziki, zająca,
a także wiewiórkę, która szyszki sobie z jodły strąca.
Dzięcioła, który mocno dziobem w drzewo stuka 
i robaczków szuka.

Możesz zobaczyć gdzieś na gałęzi, 
jak się porusza drzewna rzekotka –
to najlepszy śpiewak pośród polskich płazów.
Bardzo trudno teraz taką żabkę spotkać.

Nie niszcz zieleni 
i nie płosz nigdy dzikiego zwierza.
On krzywdzić wcale cię nie zamierza. 
W ciszy obserwuj zwierząt zwyczaje,
a ich przyjacielem wkrótce się staniesz.


