
„Piosenka Małego Księcia” 

 

Moja planeta jest bardzo maleńka , 

Na mojej planecie wulkany są dwa ,      

Moja planeta jest tycia ,tycieńka , 

Niewiele większa niż ja . 

 

Na mojej planecie jest Róża , niezwykła , 

Ma cztery kolce i klosik ,nic więcej , 

Róża ta do mnie ogromnie przywykła 

I ja ją kocham ,maleńkim swym sercem . 

 

Na mojej planecie jest małe krzesełko 

Na którym ,gdy siadam ,przed siebie spoglądam , 

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 tym wiem , 

A gwiazdy sprawiają ,że ludzie są mądrzy , 

Ja też przyjaciela ,baranka mieć chcę . 

 

Więc kiedy na niebie gwiazdeczki migocą , 

Zamykam oczy ,niech plecie się sen , 

Gwiazdy te moje marzenia ozłocą  

I sen mój się spełni ,ja wiem . 

 
 

 

 

„Piosenka Lisa – przyjaciela” 

 

Gdy przyjaciela masz  

To masz pogodną twarz , 

Toś zawsze wesół i zdrów , 

Bo z tobą jest twój druh .  

 

Problemy jakieś masz , 

I zapłakaną twarz , 

Zobaczysz będzie inaczej, 

Gdy zjawi się przyjaciel . 

 

Bo on zrozumie cię , 

On nigdy nie powie nie , 

Gdy smutno rozweseli , 

Radością się podzieli . 



 

O tobie wszystko wie 

I nie zawiedzie cię , 

Przyjaciel widzi więcej 

Bo zawsze patrzy sercem. 

Przyjaciel widzi więcej  

Bo zawsze patrzy sercem . 
 

 

 

 

 

MAŁY KSIĄŻĘ - monolog        

 

Tej nocy mija rok. Moja gwiazda znajduje się dokładnie nad miejscem, gdzie spadłem 

rok temu . Moja gwiazda jest zbyt mała abym mógł pokazać ci gdzie jest. To lepiej. 

Moja gwiazda będzie dla ciebie jedną spośród wielu gwiazd...Dlatego przyjemnie ci 

będzie patrzeć w gwiazdy. Każda z nich będzie twoim przyjacielem. Chcę ci zrobić 

prezent. Gwiazdy dla ludzi mają różne znaczenie, ty będziesz miał takie gwiazdy, jakich 

nie ma nikt. Gdy popatrzysz nocą w niebo,w szystkie gwiazdy będą się śmiały do ciebie, 

ponieważ ja będę mieszkał i śmiał się na jednej z nich. Twoje gwiazdy będą się śmiały, a 

ty będziesz śmiał się ze mną . Będziesz od czasu do czasu otwierał okno, a twoich 

przyjaciół zdziwi to, że śmiejesz się patrząc w gwiazdy . Wtedy im powiesz: gwiazdy 

zawsze pobudzają mnie do śmiechu. 
 


