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Mucha 
 
Z kąpieli każdy korzysta, 
A mucha chciała być czysta. 
W niedzielę kąpała się w smole, 
A w poniedziałek w rosole, 
We wtorek - w czerwonym winie, 
A znowu w środę - w czerninie, 
A potem w czwartek - w bigosie, 
A w piątek - w tatarskim sosie, 
W sobotę - w soku z moreli... 
Co miała z takich kąpieli? 
Co miała? Zmartwienie miała, 
Bo z brudu lepi się cała, 
A na myśl jej nie przychodzi, 
Żeby wykąpać się w wodzie. 
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Trzmiel 
 

Jak wynika z praw fizyki, 
Fruwać mogą małe bzyki, 
Lecz przyroda płata figle, 

Robi cuda, sztuczki dziwne. 
 

Jest na świecie olbrzym taki 
Ciężki, gruby i pękaty, 

Malusieńkie ma skrzydełka, 
Przeźroczyste niczym mgiełka, 

Macha nimi jak szalony, 
W świata wszystkie cztery strony. 

 
Nie powinien wznieść się w górę, 

Lecz trzmiel taką ma naturę, 
Krąży dumnie i szybuje, 

Nad kwiatami lewituje. 
 

Głośno bzyczy, osy goni, 
I robaczki małe broni, 

Mówią o nim inne bąki, 
On jest królem naszej łąki. 
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Ważka 
 
Nad jeziorem w środku lata 
Ktoś na niebie figle płata, 
Robi salta, tworzy asy, 
Ósemeczki, wygibasy. 
 
Jak szybowiec pędzi w górę, 
Chce dogonić wielką chmurę, 
Świecę czyni i w dół sunie, 
Myślą: „do jeziora runie...”. 
 
Wtem dotyka tafli wody, 
Akrobata ma metody, 
Teraz zawisł nad trawami, 
Cicho buczy, dzieci bawi. 
 
Patrzą: ważka; nie do wiary, 
Cztery skrzydła, okulary, 
Kolorowy kadłub świeci, 
Helikopter sobie leci. 
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Komar 
 

Fryga komar po pokoju, 
Bzyczy głośno, że aż strach, 

Dzieci spały tu w spokoju, 
Nagle; ugryzł Zosię, trach!!! 

 
Warkotania nie ma końca, 

Kąsi dziko cios z za ciosem, 
Bitwa; trwa do wschodu słońca, 

Komar śmieje się pod nosem. 
 

Tata przestał wreszcie chrapać, 
Mama wstała z łóżka też, 

Każdy chce komara złapać, 
W końcu; to maleńki zwierz... 

 
Kopruch całą noc piłował, 
Nie pozwolił spać nikomu, 

Wreszcie; się za szafą schował 
I przez okno nawiał z domu. 
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Biedronka 
 
Raz biedronka siedmiokropka, 
poszła zwiedzić dąb od środka, 
trzystuletni był staruszek, 
z wiekiem pękł mu wielki brzuszek, 
wewnątrz strasznie ciemno wszędzie, 
świetlik lampką błyszczeć będzie. 
 
Na dnie dębu w jego brzuchu, 
zasnął ślimak; tkwi bez ruchu, 
z lasu mrówki skarby znoszą, 
do mrowiska wszystko wnoszą, 
pająk pajęczynę wije, 
a na ziemi syczą żmije. 
 
Bojąc się o własną skórę, 
pofrunęła nieco w górę, 
tam labirynt korytarzy, 
w każdym kornik głośno gwarzy, 
trochę dalej jest izbeczka, 
muszka zniosła tu jajeczka. 
 
Poprzez ciasną szparkę w korze 
pojawiła się na dworze, 
idąc, wielkie huby widzi, 
z gniazd szerszeni sobie szydzi, 
gdy jednego zobaczyła, 
biegnąc, kropki pogubiła. 
 
Weszła w końcu tak wysoko, 
gdzie nie sięga ludzkie oko, 
nasłuchuje, ktoś tam puka, 
dzięcioł tu robaka szuka, 
gąsienica kokon przędzie, 
jutro motyl już z niej będzie. 
 
A gdy doszła na szczyt drzewa, 
gdzie malutki ptaszek śpiewa, 
skrzydełkami pomachała, 
i na łączkę w dół pognała, 
do biedronek dołączyła, 
swą historią je raczyła. 
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Motyl 
 

Na skrzydełkach barwny pyłek, 
Jaki piękny jest motylek, 

Fruwający kwiatuszek, 
Pląsa po łące jak duszek. 

Chcesz go złapać, 
Spróbuj gibko, 

Nim drgniesz ręką, 
Zniknie szybko. 

 
Ach, motylku, 

Jak ty fruwasz, 
Skrzydełkami cudnie mrugasz, 

Taniec w słońcu twój swawolny, 
Pokazuje jakiś wolny. 

 


