
Julian Tuwim – Lokomotywa 

Stoi na stacji lokomotywa, 

Ciężka, ogromna i pot z niej spływa: 

Tłusta oliwa. 

Stoi i sapie, dyszy i dmucha, 

Żar z rozgrzanego jej brzucha bucha: 

Uch - jak gorąco! 

Puff - jak gorąco! 

Uff - jak gorąco! 

Już ledwo sapie, już ledwo zipie, 

A jeszcze palacz węgiel w nią sypie. 

Wagony do niej podoczepiali 

Wielkie i ciężkie, z żelaza, stali, 

I pełno ludzi w każdym wagonie, 

A w jednym krowy, a w drugim konie, 

A w trzecim siedzą same grubasy, 

Siedzą i jedzą tłuste kiełbasy, 

A czwarty wagon pełen bananów, 

A w piątym stoi sześć fortepianów, 

W szóstym armata - o! jaka wielka! 

Pod każdym kołem żelazna belka! 

W siódmym dębowe stoły i szafy, 

W ósmym słoń, niedźwiedź i dwie żyrafy, 

W dziewiątym - same tuczone świnie, 

W dziesiątym - kufry, paki i skrzynie, 

A tych wagonów jest ze czterdzieści, 

Sam nie wiem, co się w nich jeszcze mieści. 

Lecz choćby przyszło tysiąc atletów 

I każdy zjadłby tysiąc kotletów, 

I każdy nie wiem jak się wytężał, 

To nie udźwigną, taki to ciężar. 

Nagle - gwizd! 

Nagle - świst! 

Para - buch! 

Koła - w ruch! 

Najpierw -- powoli -- jak żółw -- ociężale, 

Ruszyła -- maszyna -- po szynach -- ospale, 

Szarpnęła wagony i ciągnie z mozołem, 

I kręci się, kręci się koło za kołem, 

I biegu przyspiesza, i gna coraz prędzej, 

I dudni, i stuka, łomoce i pędzi, 

A dokąd? A dokąd? A dokąd? Na wprost! 

Po torze, po torze, po torze, przez most, 

Przez góry, przez tunel, przez pola, przez las, 

I spieszy się, spieszy, by zdążyć na czas, 

Do taktu turkoce i puka, i stuka to: 

Tak to to, tak to to , tak to to, tak to to. 

Gładko tak, lekko tak toczy się w dal, 

Jak gdyby to była piłeczka, nie stal, 

Nie ciężka maszyna, zziajana, zdyszana, 

Lecz fraszka, igraszka, zabawka blaszana. 

A skądże to, jakże to, czemu tak gna? 



A co to to, co to to, kto to tak pcha, 

Że pędzi, że wali, że bucha buch, buch? 

To para gorąca wprawiła to w ruch, 

To para, co z kotła rurami do tłoków, 

A tłoki kołami ruszają z dwóch boków 

I gnają, i pchają, i pociąg się toczy, 

Bo para te tłoki wciąż tłoczy i tłoczy, 

I koła turkocą, i puka, i stuka to: 

Tak to to, tak to to, tak to to, tak to to!...  

 

 

Julian Tuwim - Słoń Trąbalski 

 

Był sobie słoń wielki - jak słoń. 

Zwał się ten słoń Tomasz Trąbalski. 

Wszystko, co miał, było jak słoń! 

Lecz straszny był Zapominalski. 

 

Słoniową miał głowę i nogi słoniowe, 

I kły z prawdziwej kości słoniowej, 

I trąbę, którą wspaniale kręcił, 

Wszystko słoniowe - oprócz pamięci. 

 

Zaprosił kolegów słoni na karty 

Na wpół do czwartej. 

Przychodzą - ryczą: "Dzień dobry, kolego!" 

Nikt nie odpowiada, 

Nie ma Trąbalskiego. 

Zapomniał! Wyszedł! 

 

Miał przyjść do państwa Krokodylów 

Na filiżankę wody z Nilu: 

Zapomniał! Nie przyszedł! 

 

Ma on chłopczyka i dziewczynkę, 

Miłego słonika i śliczną słoninkę. 

Bardzo kocha te swoje słonięta, 

Ale ich imion nie pamięta. 

Synek nazywa się Biały Ząbek, 

A ojciec woła: "Trąbek! Bombek!" 

Córeczce na imię po prostu Kachna, 

A ojciec woła: "Grubachna! Wielgachna!" 

 

Nawet gdy własne imię wymawia, 

Gdy się na przykład komuś przedstawia, 

Często się myli Tomasz Trąbalski 

I mówi: "Jestem Tobiasz Bimbalski". 

 

Żonę ma taką - jakby sześć żon miał! 

(Imię jej: Bania, ale zapomniał), 

No i ta żona kiedyś powiada: 

"Idź do doktora, niechaj cię zbada, 

Niech cię wyleczy na stare lata!" 



 

Więc zaraz poszedł - do adwokata. 

Potem do szewca i rejenta. 

I wszędzie mówi, że nie pamięta! 

 

"Dobrze wiedziałem, lecz zapomniałem, 

Może kto z panów wie czego chciałem?" 

 

Błąka się, krąży, jest coraz później, 

Aż do kowala trafił, do kuźni. 

Ten chciał go podkuć, więc oprzytomniał, 

Przypomniał sobie to co zapomniał! 

 

Kowal go zbadał, miechem podmuchał, 

Zajrzał do gardła, zajrzał do ucha, 

Potem opukał młotem kowalskim 

I mówi: "Wiem już, panie Trąbalski! 

Co dzień na głowę wody kubełek 

oraz na trąbie zrobić supełek". 

I chlust go wodą! Sekundę trwało 

I w supeł związał trąbę wspaniałą! 

 

Pędem poleciał Tomasz do domu. 

Żona w krzyk: "Co to?!" - "Nie mów nikomu! 

To dla pamięci!" - "O czym?" - "No ... chciałem..." 

- "Co chciałeś?" - "Nie wiem! Już zapomniałem!" 

 

 

Julian Tuwim - W areoplanie 

 

Miała babcia kurkę, 

Kurkę-złotopiórkę, 

Wesołą kokoszkę, 

Zwariowaną troszkę. 

Kiedyś jej ta kurka 

Uciekła z podwórka. 

Babcia za nią truchtem drepce, 

"Wracaj" - krzyczy... - "A ja nie chcę!" 

 

A tam zaraz blisko 

To było lotnisko, 

Kurka się tam zapędziła, 

Aeroplan zobaczyła, 

A że była dobra skoczka, 

Wskoczyła tam nasza kwoczka. 

Wtedy babcia - hopla! - 

Też na areoplan. 

 

Jak me zaczną się szamotać, 

Drapać, dziobać, rzucać, miotać, 

 

Szarpać, łapać się za rygle, 

To przy skrzydle, to przy śmigle. 



 

Aż przez takie szamotanie 

Motor warknął niespodzianie, 

 

Śmigło kręci się jak fryga 

I samolot w górę dźwiga. 

 

Kurka w skrzek - babcia w płacz: 

"Co się dzieje? Kurko, patrz!" 

 

Kurka w bek, babcia w krzyk, 

A on sobie kozła - fik! 

 

Kurka gdacze, babcia płacze, 

A on sobie buja, skacze, 

 

Coraz wyżej się unosi, 

Chociaż babcia błaga, prosi, 

 

Chociaż kurka motor dziobie, 

Kółka drapie, śrubki skrobie, 

 

Aeroplan coraz chyżej, 

Coraz śmielej, coraz wyżej! 

 

Na dół popatrzyły, 

Dziwy zobaczyły: 

 

Wielkie góry - jak kupki piasku, 

Wielkie drzewa - jak krzaczki w lasku, 

Rzeki - srebrne wstążeczki, 

Łąki - zielone chusteczki, 

Domy - klocki drewniane, 

Pola - kratki malowane, 

Jeziora - jak donice, 

Pociągi - jak gąsienice, 

Ludzie - jak mrówki, 

 

Krowy - jak boże krówki, 

A kurek to nawet nie widać. 

Popatrzyły do góry - 

Co zobaczyły? Chmury? 

Akurat! 

 

Chmury już w dole były 

I ziemię zasłoniły. 

 

"Ach, babciu - krzyczy kurka - 

Na głowie stanął świat!" 

Aż tu naraz w środku nieba 

Księżyc zjawia się przed niemi, 

Ze sto razy chyba większy 

Niż ten, który widać z ziemi: 



Przymrużył jedno ślipie, 

A drugim groźnie łypie, 

Otworzył usta jak okno. 

I byłby samolot połknął, 

Ale babcia zeskoczyła 

I nagle się obudziła. 

 

Patrzy - porządek wszędzie, 

Nic złego się nie dzieje, 

Kurka siedzi na grzędzie 

I z babci się śmieje. 

 


