
 

Przypowieść o butach 

 

Na kamieniu pośród rosy 

Usiadł sobie biedny bosy 

Głowę spuścił pełen troski 

Jego obraz nie był boski 

 

Człek poczciwy dał mu buty 

I ten biedny był obuty 

Ptaki dały piękne nuty 

I nie straszny był mu luty 

 

 

Jan Skorupski 



 

Przypowieść o istocie świata 

 

Czas napisać coś o świecie. 

Bo czymże jest świat? 

Tego nie wie nikt przecie. 

Odpowiedzi szukamy od lat... 

 

Świat to poszukiwanie. 

To wędrówka przez życie ludzkie. 

Choć życie to oczekiwanie, 

W porównaniu z czasem, tak krótkie. 

 

Świat to dróg plątanina, 

Pełna uczuć zdarzeń i ludzi. 

Życie się kończy i zaczyna, 

A po życiu się człowiek budzi. 

 

 

Maria Zdort 



 

Przypowieść o malarzu 

 

Pewnego razu, na pierwszym piętrze 

Był sobie malarz. Żył marzeniami. 

Miał bogate domu wnętrze  

obwieszone obrazami 

Jego cudownymi tworami 

 

 

Tworzył i tworzył, aż dnia pewnego 

Spojrzało na niego odbicie z lustra  

na ścianie zawieszonego 

Miał siwe włosy, cerę koloru prosa 

Nawet nie zauważył, gdy całe życie  

przeszło mu koło nosa. 

 

Autor anonimowy 



 

 

Przypowieść o przemijaniu 

 

Rano, kiedy dzień się budzi, 

Świeżość wiosny wita ludzi, 

Żar południa, lato, praca, 

Człowiek znów do domu wraca. 

 

 

Jesień, liście, przemijanie 

Co się jeszcze w życiu stanie? 

Ukołysze bielą zima 

I do wieosny tak nas trzyma. 

 

 

Krzysztof Bińkowski 



 

Przypowieść o pszczołach 

 

Ostatniej pogodnej wiosny 

Hodując wysokie sosny 

Spostrzegłem pszczoły bzyczące 

Z roślin nektar pijące 

 

Na kwiatkach przysiadały 

I pyszny miód zbierały 

Pracowite jak mróweczki 

Zapylały boróweczki 

 

Pracowici lepiej mają 

Dużo w życiu osiągają. 

 

 

Julia Weśniuk 

 

 

 



 

Przypowieść o rodzinie 

 

Choć byśmy się nie wiem jak postarali 

To bez domu byśmy nie wytrzymali 

Tam, gdzie mama pyszne ciasto upiecze 

Tata, czasem, z matmy się popisze 

 

 

Siostra nieraz w pokoju pobrudzi 

A brat samochodami nas zanudzi 

My to dla nich mimo wszystko zniesiemy 

Bo dla rodziny chyba wszystko zrobimy 

 

 

Alicja Wypych 



 

Przypowieść o skarpetkach 

 

Jedne szare, drugie białe, 

Jedne duże, drugie małe. 

Zawsze razem połączone 

Choć na różnych nogach one. 

 

Nosi mama, nosi tata. 

Znajdziesz także je u brata. 

Brudne, czyste to zależy. 

No, na pewno nie od jeży. 

 

Nie zapomnij więc o pralce, 

Proszek ci pomoże w walce. 

Z zapachami powojujesz, 

I swój honor uratujesz. 

 

Wiktor Anderman 

 

 



 

 

Przypowieść o szkole 

 

Nasza szkoła jest najlepsza w świecie 

Czy wy wszyscy o tym wiecie? 

Nauczyciele to dobrzy ludzie 

Nie chcemy przecież, by żyli w trudzie 

 

Zacznijmy więc pilnie lekcje odrabiać 

A na zajęciach nigdy nie gadać 

Nie denerwujmy nauczycieli miłych 

Bo chcemy przecież, by długo żyli 

 

 

Patrycja Plaskota 
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