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J ULIAN TUWIM

O, z jaką by się rozkoszą
Na lądzie wreszcie wyspał!
Aż któregoś dnia patrzy,
A przed nim jakaś wyspa.
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Pan Maluśkiewicz i wieloryb

Wziął łódeczkę pod pachę,
Wszedł na wyspę bezludną –
„Odpocznę – myśli – i wrócę!
Jak go nie ma, to trudno”.

Pojeździł sobie po wyspie
Rowerem na wszystkie strony,
Trzy dni był w tej podróży 
I wrócił bardzo zmęczony.
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ADAM BAHDAJ

– Och! Cóż za piękny obraz! Tu czerwone maki, tam 
ostróżki. Tu złotookie rumianki, tu tęczowoskrzydły mo-
tyl, tam ważka mieniąca się jak krople rosy, a wszystko 
w modrozłocistym świetle poranka.

– Ach – westchnęła – gdybym to ja tak potrafiła 
malować! Wymalowałabym cały nasz dom wewnątrz, 
a wtedy ciemny ul byłby jak słoneczna łąka. 
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Malowany ul



WIER A BADALSK A
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– Taki, w którym by było nam wszystkim dobrze 
i spokojnie żyć – dodał pan Tymoteusz.

– Tak! Tak! Taki właśnie chcemy mieć! – wykrzyknęli 
zgodnie wszyscy czterej przyjaciele.

Budowniczy pokiwał głową, uśmiechnął się do swo-
ich klientów. Wyjął z szuflady notes, pstryknął długopi-
sem na znak, że zaczyna notować, i znowu spytał:

– Czy ten dom ma być niski, czy wysoki?



Dom
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ADAM BAHDAJ
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Księżycowy koncert

Czarny kot zupełnie zapomniał o małej myszce. Na-
stawił czarne uszy, przechylił głowę i z rozkoszą wsłu-
chiwał się w tę wspaniałą muzykę.

A myszka tymczasem schowała się do norki pod ko-
rzeniem najpiękniejszej jabłoni.

Gdy słowik skończył księżycowy koncert, czarny kot 
zadumał się: „Tak, tak… Piękna była ta słowicza muzy-
ka… Jestem jednak pewny, że przez ten czas wszyst-
kie myszy pochowały się w swoich norkach. Tak, tak… 
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EWA SK AR ŻY ŃSK A

Wyprowadziła hulajnogę na chodnik biegnący 
wzdłuż płotu, wzięła porządny rozpęd i już po chwili 
mknęła przed siebie z zawrotną prędkością. Sąsiad, 
pan Mietek, w pewnym momencie musiał niestety zejść 
z chodnika, bo inaczej babcię czekałoby ostre hamo-
wanie w piaszczystej zaspie. Nie omieszkał też powtó-
rzyć swojego:

– Coś podobnego. No, no… 
Wkrótce przy drodze zebrała się spora gromadka 

zachwyconych dzieciaków.
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Babcia na hulajnodze
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