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PIOSENKA
MAŁEGO KSIĘCIA

JV!oja jJlaneta jest bardzo male1ika,
na mojej planecie wulkany są dwa,
moja planeta jest tycia tycieńka,
niewiele większa niż ja.
Na mojej jJlanecie jest róża niezwykła,
ma czte1y kolce i klosik, nic więcej,
róża ta do mnie ogromnie jJrzywykła
i ja ją kocham male?ikim swym sercem.
Na mojej planecie jest małe kneselko,
na któ1)'m, gdy siadam, p-rzed siebie s/Joglądam,
bo bardzo lubię zachody słońca,
które z planety mej ciągle oglądam.
Nad moją planetą miliony są gwiazd,
gwiazdy te mówią i śmieją się do mnie,
a każda z tych gwiazd to jak światła miast,
miasta i gwiazdy ja lubię ogromnie.
Bo w miastach są ludzie, a ludzie są dobrzy,
bo mają baranki i ja o t)'ltt wiem,
a gwiazdy sjJrawiają, że ludzie są mądrzy,
ja też prz)jaciela - baranka mieć chcę.
Więc kiedy na niebie gwiazdeczki migocą,
zam)'kam oczy niech plecie się sen,
gwiazdy te moje marzenia ozłocą
i sen mój się spełni, ja wiem.

