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Žije v parku, také v lese,
ze stromu se lehce snese,
vzduchem hustý ocas letí,

pohled na ni těší děti.

Ráda kouká na svět z výšky,
k snědku hledá nejen šišky,
ořech, kaštan, lesní plody

schová, v zimě má pak hody.
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Malá víla Kopretinka
odpočívá, ve dne spinká.

Navečer však honem vstane,
češe vlásky rozcuchané.

Očka myje pouze v rose,
nožky nechá jen tak bosé.

Zlatovláska, šaty bílé,
na krásné se těší chvíle.



5

Tančit bude na paloučku
jako víla, polehoučku.

Motýlkem se nechá vést
kolem květin, podél cest. 
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Pod lopuchem na paloučku
žije sedm malých broučků,

radost z domku velkou mají,
střešní bazén udělají.
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Stačí pouze trochu deště,
plavky obléknou si ještě

a už kraul či prsa plavou,
potápí se dolů hlavou.

Stále samý zpěv a smích
je ten nejdrobnější z nich,

salto nebo šipku skočí,
pod vodou hned mizí z očí.

Vynoří se nad hladinu,
usmívá se na rodinu:

„Nebojte se o mne přeci,
umím už i jiné věci.“ 
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Hvězdy jasně v noci svítí,
dole louka plná kvítí
dneska bude hostit víly,
aby léto oslavily.

V modrých chrpách  
tančit víla
mezi kvítky zatoužila,
v barvě nebe šaty nosí,
milá, něžná, pas má vosí.

Také víla vlčích máků
neunikne jen tak zraku,
velmi krásná v rudé róbě
září v této roční době.
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