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Pszczoła i miód

Witam wszystkich. Jestem pszczoła.
Mam na punkcie pracy fioła.
W lato bzyczę nieprzerwanie,   
nie mam czasu na śniadanie.      
       
Bzyczę w mieście i na łące
i gdy słońce jest gorące.
Wiosna, lato, jesień też,
nawet dziwił mi się jeż, 
skąd ja biorę tyle siły. 
Pewnie czary mnie nosiły.      
  
Robię bardzo pyszny miodzik,   
nie tam jakiś sztuczny słodzik.
Przepis to nie lada wyczyn. 
Nektar z mleczy, lip, koniczyn,
a do tego ciut mej śliny
i gotowe witaminy. 
W zimę w ulu się ukrywam,
nic nie robię, wypoczywam.
A wy dzieci jedzcie miód, 
bo to ważna dieta – cud. 



Śpioch

Leży śpioch na swoim łóżku.
Coś mu dzwoni w prawym uszku. 
To rodzice krzyczą: wstawaj! 
Dość już spania! Nie udawaj! 
Ale śpioch nie słucha wcale,
oczy ciężkie jak medale.
Mama prawi mu kazania, 
już podaje mu ubrania. 
Śpioch na chwilę okiem zerka, 
mamie tli się już iskierka. 
„Chyba wstaje” – z ulgą wzdycha. 
Śpioch i kołdrę na bok spycha 
i podnosi się powoli, 
coś mamrocze, że go koli. 
Po czym pada na poduchę  
i przegania wielką muchę. 
Mamie ręce opadają. 
Tata wchodzi z jakąś zgrają.
To koledzy tego śpiocha. 
Jest i Franek, nawet Zocha.
Wyciągają instrumenty,
bębny, flet i inne sprzęty. 
Już rozbrzmiewa ta muzyka, 
mama uszy wnet zatyka, 
tata rzecze zasmucony:
„Co za hałas! Co za tony!”
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Za to śpiocha to nie rusza,
do wstawania też nie zmusza. 
Mama z tatą przemęczeni, 
Wiedząc, że to nic nie zmieni, 
przerywają koncert  ten.
Wreszcie ich ogarnia sen. 
Ale co to? Śpioch się budzi.
Patrzy. Nie ma żadnych ludzi. 
Śpią rodzice, cała brać. 
No to poszedł dalej spać.  
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