
POLISH Poetry / 10-20 lines    

     Kotek 

        Julian Tuwim 

Miauczy kotek: miau! 

- Coś ty, kotku, miał? 

- Miałem ja miseczkę mleczka, 

Teraz pusta już 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: piii... 

- Pij, koteczku, pij! 

...Skulił ogon, zmrużył ślipie, 

Śpi - i we śnie mleczko chlipie, 

Bo znów mu się śni. 
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POLISH Poetry / 10-20 lines   

   Mucha 

Jan Brzechwa 

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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Mróz 

Julian Tuwim 

W ostry mróz chłopek wiózł 

Z lasu chrust na wozie, 

Skrzypi coś, oś nie oś, 

Trzaska chrust na mrozie. 

Tężał mróz, wicher rósł, 

Pędząc jak w sto koni, 

Trzeszczy wóz, trzeszczy mróz, 

Chłop zębami dzwoni. 

Szkapa: brr! Chłop jej: prr! - 

A podwozie zgrzyta, 

Gwiżdże wiatr, śwista bat, 

Stukają kopyta. 

Chrzęst i brzęk, zgrzyt i stęk, 

Hałas jak w fabryce! 

Mniejszy mróz, lżejszy wóz 

Przy takiej muzyce. 
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POLISH Poetry / 10-20 lines  

Na wyspach Bergamutach 

Jan Brzechwa 

Na wyspach Bergamutach  

Podobno jest kot w butach,  

Widziano także osła,  

Którego mrówka niosła, 

Jest kura smograjka  

Znosząca złote jajka, 

Na dębach rosną jabłka  

W gronostajowych czapkach, 

Jest i wieloryb stary, 

Co nosi okulary,  

Uczone są łososie  

W pomidorowym sosie 

I tresowane szczury  

Na szczycie szklanej góry, 

Jest słoń z trąbami dwiema 

I tylko... wysp tych nie ma. 
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POLISH Poetry / 10-20 lines    

Kto ty jesteś? 

Władysław Bełza 

- 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. 
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