
Tańcowała igła z nitką  
 
Tańcowała igła z nitką, 
Igła - pięknie, nitka - brzydko. 
 
Igła cała jak z igiełki, 
Nitce plączą się supełki. 
 
Igła naprzód - nitka za nią: 
"Ach, jak cudnie tańczyć z panią!" 
 
Igła biegnie drobnym ściegiem, 
A za igłą - nitka biegiem. 
 
Igła górą, nitka bokiem, 
Igła zerka jednym okiem, 
 
Sunie zwinna, zręczna, śmigła. 
Nitka szepce: "Co za igła!" 
 
Tak ze sobą tańcowały, 
Aż uszyły fartuch cały! 

Włos 
Pan starosta jadł przy stole,  
Naraz patrzy - włos w rosole.  
Krzyknął więc na cały głos:  
„Chciałbym wiedzieć, czyj to włos!  
Co to jest za zwyczaj taki,  
Żeby w zupie były kłaki?  
Starościno, co chcesz, rób,  
Ja nie jadam takich zup!”  

Starościna aż pobladła,  
Z przerażenia z krzesła spadła,  
Patrzy w talerz: marny los,  
Rzeczywiście - w zupie włos.  

Wpadła z krzykiem na kucharza:  
„Że też taka rzecz się zdarza,  
Włos w rosole, ładna rzecz -  
Niech pan sobie idzie precz!”  

Kucharz zgubił okulary,  
Włożył buty nie do pary,  
Do talerza wetknął nos:  
Rzeczywiście - w zupie włos.  

Barwy ojczyste 
 
Powiewa flaga,  

gdy wiatr się zerwie, 

A na tej fladze,  

biel i czerwień, 

Czerwień to miłość, 

Biel serce czyste, 

Piękne są nasze  

barwy ojczyste. 

Kotek  
 
Miauczy kotek: miau! 
- Coś ty, kotku, miał? 
- Miałem ja miseczkę mleczka, 
Teraz pusta jest miseczka, 
A jeszcze bym chciał. 
 
Wzdycha kotek: o! 
- Co ci, kotku, co? 
- Śniła mi się wielka rzeka, 
Wielka rzeka, pełna mleka 
Aż po samo dno. 
 
Pisnął kotek: pii... 
- Pij, koteczku, pij! 
Skulił ogon, zmrużył ślipie, 
Śpi - i we śnie mleczko chlipie, 
Bo znów mu się śni. 

 



Dzięcioł  

Pewne drzewo w pewnym borze 
Miało raz robaki w korze. 
I płakało: 
– Moja kora!... 
Moja kora – taka chora! 
Cóż ja pocznę? 
Cóż ja zrobię? 
Któż robaki mi wydziobie? 
Nagle zjawił się pan dzięcioł: 
– Ja to zrobię! Z miłą chęcią! 

 

Liski 
 
Cztery małe, rude liski 

 piły mleko z jednej miski. 

 Jeden lisek z drugim liskiem 

 powsadzały łapki w miskę. 

 Trzeci lisek z czwartym liskiem 

 weszły w miskę z wielkim piskiem. 

 I wylały mleko z miski 

 cztery małe rude liski. 

Abecadło  
 

Abecadło z pieca spadło, 
O ziemię się hukło, 
Rozsypało się po kątach, 
Strasznie się potłukło: 
I -- zgubiło kropeczkę, 
H -- złamało kładeczkę, 
B -- zbiło sobie brzuszki, 
A -- zwichnęło nóżki, 
O -- jak balon pękło, 
aż się P przelękło. 
T -- daszek zgubiło, 
L -- do U wskoczyło, 
S -- się wyprostowało, 
R -- prawą nogę złamało, 
W -- stanęło do góry dnem 
i udaje, że jest M. 

Katechizm polskiego dziecka  

 
— Kto ty jesteś? 
— Polak mały. 
 
— Jaki znak twój? 
— Orzeł biały. 
 
— Gdzie ty mieszkasz? 
— Między swemi. 
 
— W jakim kraju? 
— W polskiej ziemi. 
 
— Czem ta ziemia? 
— Mą Ojczyzną. 
 
— Czem zdobyta? 
— Krwią i blizną. 
 
— Czy ją kochasz? 
— Kocham szczerze. 
 
— A w co wierzysz? 
— W Polskę wierzę. 
 
— Coś ty dla niej? 
— Wdzięczne dziecię. 
 
— Coś jej winien? 
— Oddać życie. 

 

 



Gawęda o miłości ziemi ojczystej 
  
Bez tej miłości można żyć, 
mieć serce puste jak orzeszek, 
malutki los naparstkiem pić 
z dala od zgryzot i pocieszeń, 
na własną miarę znać nadzieję, 
w mroku kryjówkę sobie wić, 
o blasku próchna mówić „dnieje”, 
o blasku słońca nic nie mówić. 
  
(…)  
Ziemio ojczysta, ziemio jasna, 
nie będę powalonym drzewem. 
Codziennie mocniej w ciebie wrastam 
radością, smutkiem, dumą, gniewem. 
Nie będę jak zerwana nić. 
Odrzucam pustobrzmiące słowa. 
Można nie kochać cię – i żyć, 
ale nie można owocować. 
 

Moja piosenka 
Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba 
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie 

Dla darów Nieba... 
Tęskno mi, Panie... 

 
Do kraju tego, gdzie winą jest dużą 

Popsować gniazdo na gruszy bocianie, 
Bo wszystkim służą... 
Tęskno mi, Panie... 

 
Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony 

Są - jak odwieczne Chrystusa wyznanie: 
"Bądź pochwalony!" 

Tęskno mi, Panie... 
 

Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej, 
Której już nie wiem, gdzie leży mieszkanie, 

Równie niewinnej... 
Tęskno mi, Panie... 

 
Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia, 

Do tych, co mają tak za tak - nie za nie - 
Bez światło-cienia... 
Tęskno mi, Panie... 

 
Tęskno mi owdzie, gdzie któż o mnie stoi? 

I tak być musi, choć się tak nie stanie 
Przyjaźni mojej!... 
Tęskno mi, Panie...  

 

SPOTKANIE Z MATKĄ 

Ona mi pierwsza pokazała księżyc 
i pierwszy śnieg na świerkach, 
i pierwszy deszcz. 
 
Byłem wtedy mały jak muszelka, 
a czarna suknia matki szumiała jak Morze 
Czarne. 
 
Noc. 
 
Dopala się nafta w lampce. 
Lamentuje nad uchem komar. 
Może to ty, matko, na niebie 
jesteś tymi gwiazdami kilkoma? 
 
A możeś jest południową godziną, 
mazur pszczół w złotych sierpnia pokojach? 
Wczoraj szpilkę znalazłem w trzcinach — 
od włosów. Czy to nie twoja? 

Śpieszmy się  

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą 
zostaną po nich buty i telefon głuchy 
tylko co nieważne jak krowa się wlecze  
najważniejsze tak prędkie że nagle się staje  
potem cisza normalna więc całkiem nieznośna  
jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy 
kiedy myślimy o kimś zostając bez niego  
 
Nie bądź pewny że czas masz bo pewność 
niepewna  
zabiera nam wrażliwość tak jak każde szczęście 
przychodzi jednocześnie jak patos i humor  
jak dwie namiętności wciąż słabsze od jednej  
tak szybko stąd odchodzą jak drozd milkną w 
lipcu  
jak dzwięk troche niezgrabny lub jak suchy ukłon  
żeby widziec naprawde zamykają oczy 
chociaż większym ryzykiem rodzić się niż umrzec  
kochamy wciąż za mało i stale za późno 



Świnka 
 
- Chodźmy bawić się do Oli! 

- Niee, jej mama nie pozwoli! 

Tylko nie mów nic nikomu! 

Oni mają świnkę w domu! 

- Co ty mówisz? Jaką świnkę? 

Czy ma ryjek i szczecinkę? 

Czym ją karmią? Cukierkami? 

Czemu bawią się z nią sami? 

- Popatrz w okno! Tam jest świnka! 

- To nie świnka, to dziewczynka! 

Siedzi smutna, zapuchnięta, 

wielką chustką owinięta. 

- Właśnie przyszła od doktora. 

Ona jest na świnkę chora! 

Wiosenny wietrzyk 
 

Mały wietrzyk wiosenny  
Znalazł szczerbę w płocie - zaświstał 
Ledwie w drzewach zaszumi,  
Znalazł liski – zapiał na listkach.  
Ledwie w krzakach zamruczy,  
Czasem w suchych gałęziach zatrzeszczy, 
Jeszcze gwizdać nie umie,  
Czasem nuci, gdy zagra mu deszczyk, 
Jeszcze się uczy.  
Albo szemrze w zeszłorocznej trawie,  
Albo szepcze tak, że milczy prawie.  

Ludzie mówią wtedy: nie ma wietrzyka!  
A on jest,  
tylko słucha słowika. 

 

Jak tu ciemno 

Jak tu ciemno!  

Jak tu ciemno!  

Mama, mama,  

Posiedź ze mną!  

Za firanką ktoś się chowa,  

czarne skrzydła ma jak sowa.  

Popatrz, popatrz, tam wysoko  

świeci w mroku jego oko!  

Czy on tutaj nie przyleci?  

Czy on nie je małych dzieci?  

Mama powiedz mu: "A kysz!"  

Mama, śpisz?  

Jak tu ciemno!  

Jak tu ciemno!  

Tata, tata,  
Posiedź ze mną!  

Tam za oknem wiatr się 

gniewa,  

krzyczy, gwiżdże, szarpie 

drzewa.  

A jak ścicha, zaraz słychać,  

jak coś w rurze głośno 

wzdycha.  

Wędrówka 

Pewnego dnia 
wyjdę z domu o świcie, 
tak cicho, 
że nawet się nie zbudzicie, 
I pójdę, 
i będę wędrować po świecie, 
i nigdy mnie nie znajdziecie. 
 
I nie wezmę ze sobą nikogo, 
tylko tego małego chłopaka, 
co wczoraj na schodach płakał 
i bał się wrócić do domu, 
a dlaczego - to tego 
nie chciał powiedzieć nikomu. 
 
I jeszcze weźmiemy ze sobą 
tego czarnego kota, 
co miauczy zmarznięty na progu 
i każdy odpycha go nogą, 
i nie chce go wpuścić do środka. 
I to nie obchodzi nikogo, 
że on tak płacze na progu. 



 


