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Kołysanka 
JÓZEF CZECHOWICZ 
Chmurka się uniża,  
Wieczór się przybliża,  

Śpij, śpij, syneczku, śpij...  
Tupie deszcz po sadzie,  
Nocka spać się kładzie,  

Śpij, śpij, syneczku, śpij...  
A jak uśnie nocka, 
Synek zmruży oczka, 

Śpij, śpij, syneczku, śpij...  
Siwe oczka zgasną, 
Siwe oczka zasną, 

Śpij, śpij, syneczku, śpij...  
Lu, lu, lu, lu, lu, lu, 
Lu, lu, lu, lu, lu, lu, 

Śpij, śpij... 
 

Śpi Jasiunio 
JANINA PORAZIŃSKA 
Husi, husi... husi, husi... 
w tej lipowej kolebusi. 

Za okienkiem po ogródku 
nocka chodzi powolutku. 
Luli, luli... luli, luli... 
nie ma w chacie dziś matuli. 

Nie ma matki, jest Jagusia 
i braciszka swego husia. 
Husi, husi... husi, husi... 
Śpij, Jasieńku mój malusi. 

Świerszczyk skończył swoje granie. 
Wszystkie muszki śpią na ścianie. 
Luli, luli... luli, luli... 
Jaś w podusię główkę tuli. 

Wolno, wolno... kolebunio... 
Cicho, cicho... śpi Jasiunio. 

 

Idzie niebo 
EWA SZELBURG-ZAREMBINA 
Idzie niebo ciemną nocą,  
ma w fartuszku pełno gwiazd.  
Gwiazdy błyszczą i migocą,  
aż wyjrzały ptaszki z gniazd.  
Jak wyjrzały - zobaczyły  
i nie chciały dalej spać,  
kaprysiły, grymasiły  
żeby im po jednej dać. 
- Gwiazdki nie są do zabawy,  
tożby Nocka była zła! 
Ej! Usłyszy kot kulawy! 
Cicho bądźcie!... A, a, a... 
 
 

Opowiem ci bajkę 
Opowiem ci bajkę:  
pies kurzył fajkę  
na długim cybuszku,  
sparzył sobie ucho. 
A druga iskierka  
pieska w nos upiekła,  
a bajeczka dyr, dyr, dyr,  
do lasu uciekła. 
 

A, a, a, kotki dwa.. .  
A, a, a, kotki dwa,  
szare, bure obydwa. 
Jeden szary, drugi biały,  
jeden młody, drugi stary,  
poleciały do lasu,  
narobiły hałasu. 
Nic nie będą robiły,  
tylko dzieci bawiły. 
Jeden chodzi po sieni,  
nosi dzieci w kieszeni,  
drugi chodzi po dworze,  
nosi dzieci we worze,  
trzeci siedzi na strychu,  
łapie myszki po cichu,  
czwarty siedzi na dachu  
i skrobie się po uchu. 
A wy moje koteczki, 
 nie róbcie mi szkodeczki.  
Chodźcie do mnie nocować,  
małe dzieci pilnować. 
A ja sobie będę spać,  
kotek będzie kołysać. 

 

Nie piej, kurku, nie piej... 
Nie piej, kurku, nie piej,  

usypiam Marysię,  
mała była nocka,  

nie wyspała mi się. 
Całą noc nie spała,  
     całą noc płakała,  

lulajże, Marysiu,  
    lulaj, moja mała. 

 


