
Obeszłam chyba z tysiące lasów,

Lecz nie poznałam tam leśnych skrzatów.

Zwiedziłam mnóstwo wytrawnych dworów,

Nigdzie nie było potężnych królów!

Opłynęłam wody oceanów.

Czemu nie było żadnych piratów?!

SSzukałam potężnych czarodziejów

I zaklętych w żaby królewiczów,

Kotów w butach, chodzących wilków,

Słodziutkich misiów i małych elfów…

Czyżby oni niewidzialni byli?

Nie, ale wszyscy w bajkach się skryli.

Ród, bo rody, głód, bo głody,

Ogród, wschód – ogrody, wschody.

Miód, bo miody, gród, bo grody,

Naród, spód – narody, spody.

Chłód, bo chłody, smród, bo smrody,

Dowód, lód – dowody, lody.

Jeśli dobre chcesz przychody,

Pamiętaj, kolego młody:

Nie dla pochwał czy nagrody,

Do nauki znajdź powody.

Mroki ziemię spowiły,

Nadchodził wieczór miły.

Mimo że mróz siarczysty,

A wicher porywisty,

To było idealnie!

Taki chłód w sam raz dla mnie!

PPowiem Wam coś w sekrecie:

Mrozik najlepszy w świecie!

Lubię wieczory chłodne,

Gdy czuję się swobodnie –

Stoję sobie na luzie,

A mrozik  szczypie w buzię.

Uczucie dobrze znane,

Jeśli się jest bałwanem.Jeśli się jest bałwanem.

Pewien bardzo ciężki wół

Postanowił wejść na stół,

Lecz prędziutko runął w dół,

A stół rozpadł się na pół…

Przecież takie cielsko wołowe

Waży chyba z tony połowę!

DlDlatego, zamiast stać na stole,

Leży biedaczek teraz w dole…
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