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Jestem lekarzem rentgenologiem
Do zdjęć specjalny mam aparat
O którym zaraz ci opowiem.
A ty zrozumieć się postaraj
Przypuśćmy pies jest po jedzeniu
I tu do zdjęcia sobie stanie
To wnet w tym dziwnym urządzeniu
Widać, co pies jadł na śniadanie
A zdjęcie tego co jest w środku
Czasami bardzo może pomóc
Przykład: 
Raz znikły rybki dziecku
więc ich szukało w całym domu
lecz mały kotek je zdradziecko
Zjadł na kolację po kryjomu
Dziecko płakało po ich stracie 
Gdy przyniesiono do mnie kotka
Stanął w tym oto aparacie
Pstryk! I już widzę rybki w kotku!
Wyciągnął chirurg je ze środka
Przez bardzo mały w kotku otwór



Z węża wyjęto tom opasły
Bo to był wąż ciut roztargniony
Co kiedyś zamiast bułki z masłem
Połknął śpiworek swojej żony
Z królika wyciągnięto śledzia
Lecz nikt się nigdy nie dowiedział
Po co ten śledź w króliku siedział
Przypuszcza się, że tam zimował
Albo w ten sposób podróżował
A za to z brzucha u niedźwiedzia 
Wyjęto dwóch turystów górskich
Co spadli niedźwiedziowi w kluski
Zjadł ich na deser po obiedzie.
Bo lubią wszystko zjeść niedźwiedzie

W tej chwili twoja mama dzwoni
Że któryś z miłych jej nicponi 
właśnie zjadł ciastka przed obiadem!
Biorę aparat i już jadę!

Więc przyznaj się, co jadłeś, szkrabie, 
Bo zaraz zdjęcie tobie zrobię!
I wyda się, mój łakomczuszku
U kogo siedzą ciastka w brzuszku





Nosorożec

Bardzo trudno było orzec 
O czym myślał nosorożec
Naukowcy go zbadali 
opukali 
i po chwili 
taką oto rzecz odkryli:

W sobotę i w niedzielę 
Myślał o śniadaniu wiele
Od poniedziałku do wtorku
Myślał o podwieczorku
Od wtorku do środy
Nic nie myślał dla wygody
Od środy do czwartku był w biedzie 
Bo myślał wciąż o obiedzie 
Od czwartku zaś aż do piątku
Zaczynał znów od początku

I tak go zajęło to ciągłe myślenie
Że ptaszki wyjadły mu całe jedzenie
I choć na zewnątrz był gruby i tłusty 
To od środka się zrobił pusty!
I podczas rozmowy z dwójką słoni 
Nagle odfrunął jak balonik

Morał rysuje się w ten oto sposób
Jedz śniadanie 
jeśli uniknąć chcesz jego losu. 





Niesforny Lisek

Koło drogi chodzi lisek
Nie ma przednich zębów dwóch
za to dziwny ma ból kisek
Ledwo z norki swojej wysed
Ma na pysku dwa lisaje
Sarobure jak dwa koty
To podbiega, to psystaje
Strosąc wciąs ogona scotę
Miałby ząbki zeby zjeść cię
Gdyby miast do późnej nocy
Zęby swe sorował cęściej
A nie w ekran wlepiał ocy

Pogryzając stary popkorn
Ząbki swe więc rano oczyść
I wieczorem też je ochroń
Pastą co łaskocze miętą
A twe ząbki piękne będą!





Stonoga

Była sobie mała stokrotka
Bardzo piękna to była istotka
Miała płatków sto jedwabistych
Każdy płatek był biały i czysty
Gdy chwaliła się że ma sto płatków
Zawstydzała kępki innych kwiatków

Jakie piękne, jakie piękne!
Ach, z zachwytu zaraz pęknę!

Wszystkie kwiatki stokrotce mówiły:
Stokrotko, my nie mamy już siły
Tak nie można się chwalić bez przerwy
Bo nam wszystkim puszczają już nerwy!

Stokrotka ze skarg tych nic sobie nie robi
Płatkami wciąż chwali się, puszy i zdobi

Jakie piękne, jakie piękne!
Ach, z zachwytu zaraz pęknę!

Aż w końcu słyszała to pani stonoga
Krzyknęła radośnie: Aż sto! Olaboga!
Będzie mi miło w nich, cudownie i modnie
I ze stu płatków zrobiła sto par pięknych spodni

Jakie piękne, jakie piękne!
Ach, z zachwytu zaraz pęknę!



Długo tam i nazad chodziła drogą
I chwaliła się innym stonogom 
Aż sto stonóg tej stonodze mówiło
Droga siostro, nam przestało być miło 

Tak nie można się chwalić bez przerwy
Bo nam wszystkim puszczają już nerwy!

Jakie piękne, jakie piękne!
Ach, z zachwytu zaraz pęknę!

Zachwycała się stonoga, zachwycała
Nos do góry zadzierała, nadymała
Tak nadęła się w końcu chwaleniem
aż pękło jej w spodniach siedzenie

Taka kara to była okrutna
Teraz butna stonoga jest smutna
Ale ty nie jesteś ani stonogą, ani stokrotką
Więc jak tylko możesz przechwalaj się słodko!





Osiołek 

osiołek szedł
szedł szarobury
tak długo szedł
noga 
za nogą 
i jeszcze nogi dwie
a na końcu osiołka ogon
jak ciężko mu idzie się
aż wyszedł osiołek na morza brzeg
na wydmie przystanął gdzie trawy się płożą 
i dech mu zaparło, zaparło mu dech
Ech!
(osiołek nasz wzdechł
bo nigdy nie widział morza)
a morze to dal niezmierzona
a morze nie miało ogona
nie miało kopytek ni nóżek
tylko szumiało i falowało
aż czuł osiołek kropelki na skórze



i siedział osiołek na brzegu
i zdziwił się bardzo ogromem
że morze takie wzburzone
rozwlekłe i niezmierzone
że słońce utopić gotowe
i wiatr mu tylko powiedział
co gdzieś miedzy trzcinami się chował
że to nie jest morze ogromne

– to mama ogromnie go kocha
a on, jak to mały osiołek
nic nie mógł wcale powiedzieć
czuł tylko małe kropelki
na swoim futerku na grzbiecie





Szpinak

Wstał dziś piesek wcześnie rano 
Jakiś taki niewyspany
I w ogóle bardzo blady 
Nie ma siły na przysiady 
Nie ma siły na turlanie
Nie ma siły na skakanie

Weterynarz wnet przyjechał 
Z całą torbą różnych lekarstw
I rzekł: mało masz żelaza, 
To się wszystkim czasem zdarza,
Wszystko będzie dobrze z tobą!
I pokiwał mądrze głową.
Tego, kto je zdrowy szpinak
Żadna słabość się nie ima!

Choć nie było mu do smaku
Dostał piesek wór szpinaku
I zjadł wszystko. A w dzień potem
Piesek siły miał z powrotem.



Lekarz jeszcze mu powiedział
Co ma robić, żeby wiedział: 
Gdy owoce jesz, to przemyj
Nie jedz nigdy brudów z ziemi
(ziemia pełna jest nicieni)
I nie zlizuj nic z chodnika
I gąsienic też unikaj
Nie gryź też podeszwy buta
Nie jedz nigdy gruszek młodych 
Każda może być zatruta
Robak mógł zostawić gluta
I z kałuży nie pij wody
Chyba ze to robisz z tatą. 
Wtedy można. Co ty na to?





Mroku bardzo 
bał się Marek

Mroku bardzo bał się Marek
W domu miał sto sześć latarek
W misia wkręcił dwie żarówki 
Ze świetlówek miał sznurówki
I piżamę miał w neony
A poduszkę odblaskową
By się nigdzie mrok nie schował

Poszedł raz nasz Marek w gości
Kot swe urodziny robił
Na podwórku. Lecz w ciemności. 
Był nietoperz ćma i borsuk
I dwie sympatyczne sowy
Lecz ciemności bał się Marek
Zrobił w mroku kroków parę
Po czym szybko stamtąd uciekł
Że aż zgubił prawy bucik.



Doktor lis go zbadał rano
I powiedział: proszę pana
Pan się boi tego mroku
Bo mrok pana straszy wokół
Co mam robić? – pyta Marek
Tu lis zamilkł na chwil parę.
Przy okazji zjadł kurczaka
Bo przechodził obok w krzakach 
Swoją długą kitę gładzi
Marszczy nos, i tak mu radzi

Gdy mrok jeży włos na karku
Ty go pierwszy przestrasz, Marku!



Marek straszył mrok w piwnicy
Potem w ciemnej raz ulicy
Straszył w szopie i pod łóżkiem
Wchodził najpierw na paluszkach
No a potem – jak nie ryknie!
Mrok się kuli, w oczach niknie
aż po chwili....gdzieś pod płotem 
tylko cicho miauczał potem 
Jak niegroźny czarny kotek
Że już nikt się go nie boi
Tak też Marek mrok oswoił

Mrok już z Markiem w zgodzie żyje
Teraz grzecznie mleczko pije!


