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Świat potrafi być bardzo kolorowy. 

Jednego dnia całkiem zielony, 

drugiego błękitny jak niebo, 

a trzeciego szary.  

 

Świat w kolorowankach może być 

jeszcze bardziej kolorowy – 

wszystko zależy od tego, jakie macie 

kredki, farbki i flamastry.  

 

Bo przecież Anka jednego dnia nosi 

różową sukienkę, a już następnego - 

pomarańczową w fioletowe kwiatki. 

Anka uwielbia kolory! 
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MAGIK 

Wymyśliłam w samą porę: 

za magika się przebiorę, 

kiedy tylko się nauczę 

kilku atrakcyjnych sztuczek. 

 

Czary będą tu w kolorze, 

w tym mi różdżka dopomoże, 

proszę więc o ciut uwagi: 

oto zdolna Anka-magik! 

 

Wyczaruję kilka chustek, 

chociaż mam kieszenie puste. 

Wyczaruję też królika 

i mnie nie ma. Patrzcie! Znikam! 
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KUCHARZ 

Gdy się ktoś pojawi w barze, 

to pomyli mnie z kucharzem. 

Mieszam zupę w wielkim garze, 

co potrafię – to uwarzę. 

 

Gdy gotowe będzie danie, 

wszystkich was zapraszam na nie. 

Kucharz aż z zazdrości parska: 

że – gdzie książka jest kucharska, 

gdzie porady i przepisy, 

gdzie talerze, łyżki, misy, 

gdzie piekarnik, by coś upiec 

i gdzie chochla. Gdzie? No… w zupie. 
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