
SzKasik

Raz, dwa, trzy, cztery, 
Maszeruje Huckleberry, 

Za nim idą Pixi, Dixi 
Wykąpane w proszku IXI, 

A za nimi krowy dwie, 
Wykąpane w proszku "E"!

-Kto się gniewa, 
Niech się gniewa, 
Niech se przypnie 

Nos do drzewa. 
Niech to drzewo, 

Dotąd nosi, 
AŜ się z nami 
Nie przeprosi!

Na skuterze pojedzie ten, 
kto pierwszy ubędzie. 
A kto drugi i trzeci 

- Odrzutowcem poleci. 
Czwarty siądzie na motor, 
A ty pójdziesz piechotą. 

Siedzi baba na cmentarzu, 
Trzyma nogi w kałamarzu, 

Przyszedł duch - babę w brzuch, 
Baba fik, a duch znikł.  

A sio, a sio, kurki, 
do waszej komórki, 
obłoŜę wam nóŜki 

listkami z pietruszki. 

Deszczyk kropi, słońce świeci, 
Baba-Jędza masło kleci. 
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A bodaj go nie skleciła, 
świnkom za płot wyrzuciła! 

śydóweczka Szajka 
sprzedawała jajka 

- a po czemu? 
Po złotemu! 

- I skończona bajka. 

Lata ptaszek po ulicy, 
Szuka sobie ziarn pszenicy, 

A ja sobie stoję w kole 
I wybieram kogo wolę.

Na zielonej łące 
pasie pies zające, 
co się który ruszy 
odgryzie mu uszy.

Wlazł kotek na płotek i mruga. 
Piękna to piosenka niedługa. 

Niedługa, niekrótka, lecz w sam raz, 
a ty mi …………… buzi dasz!

Siała baba mak, 
nie wiedziała jak, 
a dziad wiedział, 
nie powiedział, 
a to było tak...

Tańcowały dwa Michały, 
Jeden duŜy, drugi mały, 

Jak ten duŜy zaczął krąŜyć, 
To malutki nie mógł zdąŜyć. 

Tańcowały dwa Michały, 
Jeden duŜy, drugi mały, 
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Tak tańcują dookoła, 
AŜ im pot się leje z czoła.

Entliczek, pentliczek, 
czerwony stoliczek, 
na kogo wypadnie, 

na tego bęc!

Ene due rabe, 
połknął Chińczyk Ŝabę, 

a Ŝaba Chińczyka, 
co z tego wynika: 

jabłko, gruszka czy pietruszka?

Kipi kasza, 
kipi groch 

Lepsza kasza niŜ ten groch. 
Bo od grochu boli brzuch, 
a od kaszy człowiek zdrów.

raz, dwa - Jacek ma 
trzy, cztery - smaczne sery 
pięć, sześć - chciał je zjeść 

siedem, osiem - spotkał Zosię 
dziewięć, dziesięć - schował w kieszeń! 

Idzie rak nieborak 
jak uszczypnie będzie znak! 

szły pchły koło wody
pchła pchłę pchła do wody

pchła się popłakała
Ŝe ją tamta pchła popchała

Raz, dwa, trzy na me wezwanie
a za czwartym niech się stanie,
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a za piątym niech tu będzie
a za szóstym huknie wszędzie!

Ele mele-
zjedz morele.
Bango, bango-
wcinaj mango.

Pomarańcza z marakują
do zabawy się szykują.

Pomarańcza trzy banany,
będzie ubaw niesłychany

Raz, dwa, trzy na me wezwanie
a za czwartym niech się stanie,

a za piątym niech tu będzie
a za szóstym huknie wszędzie!

Jeden ,dwa, jeden, dwa
pewna pani miała psa

trzy i cztery, trzy i cztery
pies ten dziwne miał maniery

pięć i sześć pięć i sześć
pies ten lodów nie chciał jeść
siedem, osiem, siedem, osiem

wciąŜ o kości tylko prosił
dziewięć, dziesięć, dziewięć, dziesięć

kto te kości mu przyniesie
Ty czy ja, ja czy Ty?

licz od nowa: raz, dwa, trzy.

Ele mele-
zjedz morele.
Bango, bango-
wcinaj mango.

Pomarańcza z marakują

4



SzKasik

do zabawy się szykują.
Pomarańcza trzy banany,
będzie ubaw niesłychany!

Jeden ,dwa, jeden, dwa
pewna pani miała psa

trzy i cztery, trzy i cztery
pies ten dziwne miał maniery

pięć i sześć pięć i sześć
pies ten lodów nie chciał jeść
siedem, osiem, siedem, osiem

wciąŜ o kości tylko prosił
dziewięć, dziesięć, dziewięć, dziesięć

kto te kości mu przyniesie
Ty czy ja, ja czy Ty?

licz od nowa: raz, dwa, trzy...

Entliczek, pentliczek
Czerwony stoliczek
Na kogo wypadnie

Na tego bęc

Raz dwa Janek ma
trzy cztery smaczne sery
pięć sześć chciał je zjeść

siedem osiem spotkał Zosie
dziewięć dziesięć schował w kieszeń

Raz, dwa, trzy, cztery
idzie sobie Hackelbery
za nim idzie misio Jogi

co ma strasznie krótkie nogi
a za nimi Pixi-Dixi

co się kapią w proszku ixi
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Ecie pecie,
gdzie jedziecie?

Do Torunia,
kupić konia.

Bo w Toruniu
pięknie grają,
za pieniądze

wszystko dają.
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