
 

Pomorze 

Gdy Pomorze nie pomoże, to pomoże może morze, 

 a gdy morze nie pomoże, to pomoże może las.  

Jak Pomorze nie pomoże, to pomoże może morze,  

a jak morze nie pomoże, to pomoże może Gdańsk.  

Pojedziemy na Pomorze, jak Pomorze nie pomoże,  

to pomoże może morze, a jak morze nie pomoże,  

to pomoże może Hel. 

 

Muszka 

Mała muszka spod Łopuszki 

chciała mieć różowe nóżki, 

różdżką nóżki czarowała, 

lecz wciąż nóżki czarne miała. 

– Po cóż czary, moja muszko? 

Ruszże móżdżkiem, a nie różdżką! 

Wyrzuć wreszcie różdżkę wróżki 

i unurzaj w różu nóżki! 

 

„Sześć przykładów układów w świecie owadów” 

Rój pcheł kłuł w brzuch rój pszczół. Rój pszczół 

Miał gdzieś rój pcheł: kłuł w brzuch rój much. 

Rój much wpół spuchł: miał gdzieś rój pszczół, 

Bo kłuł go gdzieś rój pcheł, a kłuł, 

Bo czuł rój much, gdzie zad, gdzie brzuch. 

Rój pszczół kłuł w brzuch rój much. Rój much 

Miał gdzieś rój pszczół: kłuł w brzuch rój pcheł. 

Rój pcheł wpół spuchł: miał gdzieś rój much, 

Bo kłuł go gdzieś rój pszczół, a kłuł, 

By czuł rój pcheł, gdzie zad, gdzie brzuch. 

Rój much kłuł w brzuch rój pcheł. Rój pcheł 

Miał gdzieś rój much: kłuł w brzuch rój pszczół. 

Rój pszczół wpół spuchł: miał gdzieś rój pcheł, 

Bo kłuł go gdzieś rój much, a kłuł, 

By czuł rój pszczół, gdzie zad, gdzie brzuch. (...) 

(S. Barańczak) 



Jeż i wesz 

Żył raz jeż i żyła wesz. 

Wesz do jeża rzekła: wiesz, 

Skrzętnie swe pomiary zbierz, 

W czym pomoże Bromba –zwierz, 

Do którego spiesznie bież, 

By się zmierzyć wzdłuż i wszerz. 

A jeż odrzekł: co? jak? Gdzież? 

Innych takim żartem śmiesz! 

Niepotrzebnie tak się drzesz! 

Na cóż zaraz w surmy dmiesz?! 

Po cóż wrzawa, wszak ja też 

Cenie Brombę, wszo, więc wierz, 

Że czy Chodzież to, czy Zgierz 

Z swych leżących dążąc leż 

Mknie do Bromby każdy jeż 

A ty co: z oferta brniesz, 

Zmierzonego mierzyć ślesz? 

Z sądem się powszechnym zderz 

-jeż był pierwszy, nie zaś wesz! 

Wszelkich manier szablon mniesz, 

Gdy do szybkich rad się rwiesz! 

Pychą grzesz, mów, co chcesz, 

Ale prędzej szelki zjesz 

Lu z najwyższych skoczysz wież, 

Gdy się wszą nie jeżem zwiesz, 

To do Bromby dłużej mkniesz, 

Można rzec: dłużej się pniesz! 

Wywyższania wszo się strzeż, 

Gdy szczęśliwa-zęby szczerz, 

Życzliwości ognie krzesz, 

Lecz na serio jeże bierz, 

Bo gdy jeżów godność tkniesz, 

To cię mogą przegnać w perz! 

Jeża pomiar poczyniwszy, 

Bromba działać zechce przy wszy, 

Bo choć wszy bywają żwawsze, 

Jeż wesz zewsząd wyprze zawsze! 

                             (M. Pękala) 

 



Wróbelek Walerek 

Wróbelek Walerek miał mały werbelek, 

werbelek Walerka miał mały felerek, 

felerek werbelka naprawił Walerek, 

wróbelek Walerek na werbelku gra! 

 

 
Szczególnie skomplikowany wiersz o Saszy 

Stąpa Sasza suchą szosą, 

Z trudem stopy Saszę niosą. 

Słońce szczodrze żarem bucha, 

Podczas suszy szosa sucha. 

 

Od upału strzech trzeszczą, 

Suchą słomą wciąż szeleszczą. 

Słońce szczodrze żarem bucha, 

Podczas suszy szosa sucha. 

 

Jesion liśćmi schładza cień, 

Tam na Saszę czeka sen. 

Słońce szczodrze żarem bucha, 

Podczas suszy szosa sucha. 

 
 


