
Chodź synek, i ty chodź, dziewczę szwarne
Spacer po moim parku za chwilę zaczynam
Zabiorę Was w miejsca do zadań idealne
Na ich rozwiązanie wystarczy niecała godzina

Miejscem spotkania i początku: dyrekcja parkowa
Wpiszcie wyryty miesiąc na historycznej tablicy
Oto pierwsze zadanie, którym zawrócę Wam w głowach 
Żeby było wiadomo, od kiedy wisi w tej okolicy

Mijacie opis drzewa, klopsztangi kolorowe 
W lewo, wzdłuż ścian idźcie, do traktu klinkierowego 
Aż zobaczycie mury niezwykle wartościowe
Podają w nich carpaccio z łososia norweskiego

Kiedyś był tu tylko daszek i od deszczu stacja
Później, z oczkiem wodnym propagandy baza
Obecnie w tym miejscu piękna restauracja
W kartę wpiszcie, jak nazywa się owa oaza

W dół idźcie aż ukaże się fontanna z ptakami
Które stykają się ze sobą swymi skrzydłami
To nie koguty, nie sójki ani bociany
To w kamień zaklęte dwa

Z pobliskiego mostu zobaczcie 
budynek na wodzie
To architektoniczna, parkowa ekstraliga
Jadałem w niej chętnie i w każdej pogodzie 
Jadała też kosmonautka Tierieszkowa i żeglarz… 

Skręćcie w lewo w aleję z klonami tanecznym krokiem
Idźcie, aż przed oczami am�teatr grecki ujrzycie
Schodami na kręgi centralnie lub bokiem
I wyrzeźbione w kamieniu tancerki policzcie
(cyfrę wpisz słownie w kartę)

Wrócić do rozdroża musicie,
znów przed ścieżki wyborem.
Rozglądajcie się wnikliwie na dróg rozstaju
Tuż przed Marysinym Dworem

Szukajcie drogowskazu podczas tej przebieżki
On Was upewni o właściwym wyborze ścieżki
Gdy już jej nazwę w mig odszyfrujecie
To kolejny punkt spaceru znowu zyskujecie
(wpisz nazwę alei, w którą się skierujesz)

Rzadkie rośliny i zwierzęta się tu przydarzają
Najcenniejsze chronione gatunki zadomawiają
Niedaleko, po lewej stronie, jest „Fala” słynna 
Atmosfera na niej bywa niezwykle rodzinna 
Różne funkcje w historii spełniało to kąpielisko 
Latem jako basen, zimą - lodowisko

W naszej spacerowej zabawie kolejnej zagadki pora
Idźcie prosto aż do zoo i na bramę główną patrzcie rozumnie
Spójrzcie do góry i wpiszcie do karty zwierzęcego seniora
Który w łapie herb Donnersmarcków dzierży dumnie

Spójrzcie teraz, monstrualna Żyrafa vis-à-vis bramy
Idźcie do niej, sprawdźcie, jakich autorów miała
To już ostatnie zadanie, zanim się pożegnamy
Wpiszcie nazwiska, dzięki którym powstała

Na tym nasz krótki spacer już dobiega końca
Zachęcamy na kolejne w parku odwiedziny
I to bez względu na upały i  obecność słońca
A szczególnie, gdy obchodzi swe 65. urodziny! 
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