SAFA
ARI
Odejdź
ź od komputera,
Bo w p
podróż cię zabieram,
Zwiedz
zimy czarny ląd,
Jest do
ość daleko
o stąd.
To miejsce to Afrryka,
Usłyszy
ysz grzechotnika,
Tam cz
zeka wraże
eń moc,
Zostaw
w komputer. Chodź.
Leżąc w trawie popatrzymy
y przez lor netkę,
Zobacz
zymy dzikich zwierzą
ąt ponad se
etkę.
Przez ssadzawkę płyną
p
słon
nie,
Słoń um
mie pływać więc nie utonie.
A hipop
potam zęb
by myje,
Woda ż
żyrafie sięg
ga po szyję
ę.
Zebra w piżamie chodzi dzień cały
Papugi trochę się
ę posprzec
czały,
A lew sspokojnie czesze
c
swą
ą grzywę,
Małpy przez upał są ledwo
o żywe.
Słonik zrobił z trą
ąby pryszn
nic,
Wąż je obiad barrdzo pyszn
ny,
A kroko
odyl tak się
ę śmieje,
Że łzy k
krokodyle leje.
Gepard
d chce się bawić w berka,
Zimę tu
utaj spędza derkacz,
Bocian tęskni za ojczyzną,
Małpy chyba zara
az przysną
ą.
Wiesz c
co, mam in
nną propoz
zycję.
Podejd
dź do komp
putera,
Bo w p
podróż cię zabieram,
Zwiedz
zimy czarny ląd,
Jest do
ość daleko
o stąd.
Te wszystkie pięk
kne kraje,
Zobacz
zysz na ekrranie,
To będ
dzie wrażeń
ń moc,
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Włączam komputer. Chodź.
Odłóż proszę staroświecką tę lornetkę,
W internecie obejrzymy filmów setkę.
Popatrz.
Przez sadzawkę płyną słonie
Słoń umie pływać więc nie utonie.
A hipopotam zęby myje
Woda żyrafie sięga po szyję.
Zebra w piżamie chodzi dzień cały
Papugi trochę się posprzeczały
A lew spokojnie czesze swą grzywę
Małpy przez upał są ledwo żywe.
Słonik zrobił z trąby prysznic
Wąż je obiad bardzo pyszny
A krokodyl tak się śmieje
Że łzy krokodyle leje.
Gepard chce się bawić w berka
Zimę tutaj spędza derkacz.
Bocian tęskni za ojczyzną.
Małpy chyba zaraz przysną.
Można zwiedzać świat latając samolotem,
Jeśli ktoś ma siłę, czas i ma ochotę,
Albo w internetu świat się zalogować,
Najważniejsze żeby dużo podróżować.
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