
Samochody Grzegorza (ocena celująca) 

 

Wujek Edward syrenkę 

ma i ciocię Bogusię. 

Większą ma z tym udrękę, 

niż jadąc autobusem. 

 

A Grzegorz ma dwanaście samochodów, nawet trzynaście i pół, 

gdyby doliczyć jedno podwozie i jedną parę kół. 
Ale kłopotu nie ma żadnego, bo dlaczego miałby kłopot mieć!? 

Ma wszystko, czego zapragnie, wystarczy tylko chcieć! 

Ma być fiat? Jest fiat. Już pędzi, prawdziwy pogromca szos. 

Sto, tysiąc na godzinę. Przemierza miasto na wskos. 

Ma skrzydła składane. I leci. Teraz do morza wpadł. 

Nadjeżdża jednak mercedes. I Grzegorz znów rusza w świat. 

 

A wujek Edward syrenkę 

spocony na chodnik wpycha. 

Ciocia go trzyma za rękę 

i szepce coś bardzo cicho. 
 

A Grzegorz pod swoją poduszką ma wielki, prawdziwy garaż. 

Trzynaście i pół samochodu może wyjechać stąd zaraz. 

Ford, wartburg, warszawa, volkswagen i jakaś najnowsza Śkoda. 

Ryczą, wyją motory, że zatrzymywać ich szkoda. 

 

To nic, że koło odpadnie, że silnik już zdarty do cna. 

Wystarczy gwóźdź, plastelina lub zwykła taśma klejąca. 

Śpi Grzegorz z głową na autach, sny ma spokojne i śliczne, 

a wujek Edward po nocy wygląda co rusz na ulicę. 

 
Raz to zbiegł na dół nawet 

głośno, jak z pogotowia! 

A ciocia płakała prawie: 

Sprzedaj lub się wyprowadź! 

 

Grzegorz budzi się rankiem ze smacznej wróciwszy podróży 

i daje wujkowi Edwardowi najlepszy samochód, nieduży, 

można nim jeździć po mieście bądź latać jak aeroplanem, 

nosić w kieszeni, mieć w domu, bo wszystko ma składane. 

Wujek go bierze do ręki, patrzy, co zyska, co straci. 

Potem mówi do cioci. To będzie nasz samochód. 

Mały, maleńki fiacik. 

 



Gdy mama... (ocena bdb) 

 

Gdy mama się śmieje, 

świat na głowie staje. 

Kot stare bajki baje. 

Do domu wciąż przychodzą 

Święte Mikołaje. 

 

Ale jest gorzko 
i jest całkiem inaczej, 

gdy mama płacze. 

 

Meble kryją się po kątach, 

brudów nikt nagle nie sprząta, 

głodny jest kot i głodny pies, 

a ja do butelki zbieram 

gorące kropelki łez. 

 

A kiedy się mama wypłacze, 

znów będzie całkiem inaczej. 
 

Będziemy śmiać się, 

śmiać się będziemy aż miło 

z tego płaczu i ze smutku, 

który przecież trwał tak krótko, 

jakby go naprawdę nie było. 

 



Bajeczna opowieść o domu rodzinnym (ocena celująca) 

 

Mały domek, w nim drzwiczki małe, 

maleńki kluczyk od kłódki… 

I wszystko od razu jest zrozumiałe: 

gospodarz tu mieszka malutki. 

 

A żonę ma jeszcze mniejszą, 

doprawdy tyciutką, malutką, 
można ją wręcz w jakimś wierszu 

na listku wysłać 

jak łódką. 

 

Ale dopiero ich dzieci 

są rzeczywiście małe. 

Musiałem wziąć szkiełko 

                                         i poświecić, 

zanim je wreszcie dojrzałem. 

 

Wciąż śpią, choć we śnie się nudzą – 
nie wiadomo dlaczego, 

a kiedy wreszcie się budzą, 

to jak ze snu zimowego. 

 

Mama pieluszki im splata 

z nitek babiego lata. 

Tata ma dużo zajęć, 

więc bajki w słodyczach podaje. 

 

Połykasz bajkę 

i basta: 
rośniesz 

i z bajek wyrastasz. 

– Patrz! – mówi tata maleńki 

do jeszcze mniejszej mamy - 

znowu za małe spodenki 

i z łóżkiem jest to samo. 

 

Jakie już duże się stały! 

Pewnie minie czas krótki, 

pokoik im będzie za mały 

i domek nasz malutki! 

 
Pójdą najdłuższą ulicą, 

wąziutkie porzucą dróżki, 

uniosą w dal swych rodziców 

w kieszonce pod serduszkiem. 



Moja mama, której już dawno nie ma (ocena celująca) 

 

 

Moja mama, której już dawno nie ma, 

co wieczór przychodzi do mnie – 

wiatr ją porwał i nagle oniemiał, 

i do drzwi się dobija nieprzytomnie. 

 

Mama bierze moją dłoń w swoje dłonie, 
długo czeka, aż usnę przy niej, 

potem sny rozwiesza na balkonie 

albo gra je na starym pianinie. 

 

Jest jak ciepłe letnie powietrze, 

jak mgła czuwa w jesiennym sadzie, 

a gdy zima idzie, w grubym swetrze 

przy kominku smolne szczapy kładzie. 

 

Lubię przy niej spać i lubię drzemać, 

bo jak cisza jest i jest jak płomień – 
moja matka, której już dawno nie ma, 

choć co wieczór wciąż przychodzi do mnie. 

 

 

 

 

 

 

 

Kiedy będę już duży... (ocena bdb) 

 
Kiedy będę już duży 

i miną długie lata, 

wrócę do ciebie, mamo, 

z najdalszej wrócę podróży, 

z samego końca świata. 

 

Och, jak to będzie zabawnie, 

gdy mnie przytulisz jak dawniej 

i rękę czułą mi podasz, 

a ja ci słowo po słowie 

bardzo dokładnie opowiem 

o wszystkich swoich przygodach. 
 

I mówiąc bardzo szczerze, 

wcale a wcale nie uwierzę, 

że losy mnie w dal poniosły, 

że jestem już taki dorosły, 

bo jeśli me życie znasz całe, 

wiesz – i to bardzo dokładnie – 

że dzieckiem być nie przestałem. 

 

I noszę je w sercu, na dnie. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rozmowy z mamą  (ocena bdb) 

 

– To ja, mamo, będę żołnierzem, 

ja do wojska od dziś już należę, 

lubię musztrę i marsz sercu miły, 

nie przestraszą mnie wojenne trudy... 

 

– Ale najpierw musisz nabrać siły, 
ale najpierw zjesz kaszkę. I budyń. 

 

– To ja, mamo, będę pilotem, 

wzlecę nad chmury, tam i z powrotem 

albo jeszcze wyżej polecę, 

wyżej, niż potrafi latać człowiek... 

 

– Ale najpierw odrobimy lekcje, 

ale najpierw trzeba umyć głowę. 

 

– To ja, mamo, będę podróżnikiem, 
do włóczęgi przecież przywykłem, 

ziemię zjadę dokoła, 

moje będą trasy międzygwiezdne... 

 

– Ale najpierw musisz iść do szkoły 

i uważaj, gdy przechodzisz przez jezdnię! 

 

 

 

 

 

 

 

Mój pies (ocena bdb) 

 

Chciałbym mieć psa, 

wilka lub foksteriera, 

Każdego dnia 

chodziłbym z nim na spacery. 

 

Uczyłbym go 

służyć, leżeć przy nodze, 

czuwać co noc 
i bawić się ze mną co dzień. 

 

A on swój łeb 

wznosiłby bez przerwy ku mnie, 

by każdy gest 

i każde słowo zrozumieć. 

 

Łasiłby się, 

tuliłby pysk do mej twarzy, 

mój piękny pies, 

o którym ciągle marzę. 

 

 

 

 

 

 



Kiedy czasami jest źle... (ocena celująca) 

 

 

Kiedy czasami jest źle, 

to gorzej 

już być nie może, 

bo przecież wiadomo, że  

jest mama, 

a mama pomoże. 
 

Kiedy zimno jest w ręce, 

gdy plama na sukience, 

gdy dwója wszkolnym zeszycie, 

gdy nie układa się życie, 

gdy sto rozmaitych "gdy" 

budzi rozpacz i łzy... 

 

To nigdy nie jest tak źle 

i gorzej 

już być nie może, 
bo przecież wiadomo, że 

jest mama, 

a mama pomoże. 

 

Ale i tak czasem bywa, 

że kończy się coś i przerywa, 

ale jest całkiem inaczej, 

gdy mamie jest źle i gdy płacze, 

gdy nic się jej nie udaje, 

gdy ma za dużo zajęć, 

gdy sto rozmaitych "gdy" 
budzi rozpacz i łzy. 

 

Bo kto wtedy, gdy jest źle 

i jeszcze może 

być gorzej, 

podbiegnie i krzyknie, że... 

że przecież mamie pomoże? 

 

 

Stary kotek (ocena bdb) 

 

Mój kotek, 
leniwy już i stary, 

zamiast łowić myszy 

chodzi na wagary. 

 

Kurę przestraszy, 

wróbla pogoni, 

w kącie za piecem 

łezkę uroni. 

 

Potem szepcze mi 

mój kotek stary: 
– Proszę ciebie, 

czyż 

mogę złapać mysz, 

jeśli muszę nosić okulary? 

 

 



 

Pytania, na które nie odpowiem (ocena celująca) 

 

 

Co nagle z nami 

się stało, 

że nie jest nam zielono, 

ani biało, 

lecz szaro i wciąż jednakowo: 
jak w plastelinie – 

plastelinowo? 

 

Nogi przyklejają się do drogi, 

ręce opadają najprędzej, 

grzbiet od razu się zgina 

i mięknie jak plastelina. 

 

Dlaczego brak nam 

siły 

i czemu, gdy ktoś stwardnieje, 
zaraz tak łatwo się kruszy? 

Po co nas cudze dłonie 

ulepiły, 

skoro nie włożyły nam 

duszy? 

 

Głowa pęka i trzeba ją lepić od nowa, 

ramię słabe napraw albo je zamień, 

lecz serce wyjmuj powoli, 

bo ono tu bije prawdziwie 

i boli. 

 

 

 

 

 

Z mamą przed nocą  (ocena bdb) 

 

Mamo? – Jestem. Zawsze jestem blisko. 

– Będziesz, gdy usnę? – Będę, kiedy wstaniesz. 

– Ta noc jest taka czarna. – Rozpalę ognisko. 

I na niebie się palą już zorze poranne. 

 
– Mamo? Nie odchodź. – Będę wciąż przy  

tobie. 

– W twych słowach taki spokój i radości tyle. 

Mamo? Daj rękę. Nie puszczaj mnie z objęć. 

Dziś nie mogę cię stracić chociażby na chwilę. 

 

– Światy są tak ogromne i łatwo w nich zginąć. 

Drogi są tak dalekie i trudno z nich wrócić. 

– Jesteś mamo? – Jestem. – Niechaj lata miną, 

a my uśniemy razem, by razem się obudzić. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Trzeci spacer po mieście (ocena celująca) 

 

 

Jaki tłum. 

Przy człowieku człowiek. 

Kilku przechodniów 

w tłoku 
naprawdę straciło głowę. 

 

Cyganki na skwerze 

z ręki namiętnie wróżą. 

Staruszek swoją dłoń podaje. 

Ma o dziesięć palców za dużo. 

 

Nie śmiejcie się z małej Uli. 

Stoi na rynku 

w nocnej koszuli. 

Śniła, że cały świat 
to jedno wielkie mieszkanie. 

Zaraz wyjaśnię jej błąd 

i stać przestanie. 

 

A na ogromnym placu 

pod płytą maleńką leży 

zabity na wojnie 

żołnierzyk. 

 

Skleiłbym go zaraz, 

niechby znów stał w pogotowiu, 
lecz nóżki zginęły za piecem, 

a w szparze 

główka z ołowiu. 

 

Klęknąłem cicho przy grobie 

i napisałem na płycie: 

"Mam jedną prośbę przed śmiercią – 

o drugie długie życie". 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Podróż we śnie (ocena bdb) 

 

Opowiedz, gdzie byłeś? 

Bardzo daleko. 

Śniłem. 

 
Rozłożyłem ręce na wznak 

i płynąłem w górze jak ptak. 

 

Lecę, lecę. Mija mnie zima, potem wiosna. 

Nagle staje przede mną sosna. 

 

– Co tutaj robisz? 

– Latam. 

– Jak to latasz? 

Przecież ja jestem samym końcem świata. 

 
Koniec, myślę, więc niech już będzie koniec. 

Siadam cały zielony na zielonej koronie. 

 

Wtedy wiatr ostry, 

jesienny 

dmuchnął mi w twarz. 

– A kolor żółty znasz? 

 

Spadłem na dół. Jak liść. 

I własnym oczom nie wierzę. 

Do łóżka miałem iść, 
tymczasem – na chmurze leżę. 

 

Wkoło błyszczą bliskie gwiazdy domów, 

księżyc w okna patrzy po kryjomu, 

a pochmurne niebo jak pokrowiec 

ściągnął z ramion 

nasz piękny wieżowiec. 

 

Razem z nim 

wciąż płynę na wietrze. 

Dniem i nocą. 

Na ostatnim piętrze. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zapisane w książce życzeń (ocena celująca) 

 

 

Chciałbym mieć całe sterty 

najlepiej z plasteliny, 

by móc w nieskończoność przedłużać 
ginące w dali szyny. 

 

Och, wtedy mógłbym dojechać 

o wiele dalej niż tata. 

Może na sam koniec świata 

bądź poza krańce świata. 

 

Chciałbym mieć taki pędzelek 

i takie farbki na stole, 

by koło narysować 

i słońce zatrzymać w tym kole. 
 

Mógłbym roztopić Alaskę, 

co zimą pod okna podchodzi 

i słońcem kręcić na wspak, 

by starzy znów byli młodzi. 

 

Chciałbym mieć setki chętek 

i wiedzieć, że wszystkie spełnię, 

by stać się tak starsznie szczęśliwym, 

że aż nieszczęśliwym zupełnie. 

 
Niczego już nie mógłbym pragnąć, 

o niczym marzyć wcale 

i moja książka życzeń 

stałaby się książką zażaleń. 

 


