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Kim mam być w przyszłości, 
I kim teraz mam być, 
 
Ucz się matmy chemii, biologii 
To pomoże jakoś ci. 
 

Kiedy teraz tyle rzeczy ciekawych jest, 
A mój rytm z nauką jakoś nie zgrywa się. 
Wolnym duchem zawsze chciałam być. 

Wolny duch to już w weekendy, 
Wczuj się w rytm i już nie zrzędzij, 
A w przyszłości pewnie podziękujesz mi. 
 
No chyba pani śni! 
Pani profesor jeśli już ! 
I znowu zapędzona w kozi róg...         

Cóż, nie będę w bawełnę owijać 
Pani jest... 
Jak Pokrzywa 
Która parzy mnie 
Choć przecież nic nie robię źle 
Każdy ze mną zgodzi się! 
 
 
 
 

 

Uczeń jest jak oset, który… 
Kłuje mnie i rani 
Nieważne jak się starasz, 
To największa chyba kara, 
Gdy harujesz jak ten wół, 
Tylko po to by cię ten chwast w nogi kłuł! 
 
Pokrzywa sprawiedliwa,  
Leczy i parzy. 
Skromna, niewidoczna,  
A tak wiele potrafi.  
Jak wszystkie rośliny zielone, pośród krzewów, leśnych drzew.  
Dopiero wtedy, gdy  przybliżysz się,  
poznasz kim naprawdę jest.  
Parzy ostro ale zdrowo !  
Bo Pokrzywa tka już ma , jak ją ruszysz odwet da!  
 
Ale ja nie jestem chwastem, choć tak wszystkim wydaje się 
 
Nie jesteście chwastami lecz pięknymi kwiatami, 
Niech się na oset pokrzywa nie złości, 
Ma on przecież lecznicze wlaściwości. 
 
Przepraszam za te słowa, przecież ja nie myślę tak. 
Cóż, może byłam za ostra, chwast to określenie złe... 

 
 



 

Czy ktoś śpiewał  o Pokrzywie ? 
Ja sentyment do niej żywię,  
A nawiasem jeszcze wtrącę, że coraz mniej jest Pokrzyw na łące, 
Niech więc rośnie i rozkwita ta Pokrzywa wyśmienita. 
 

A kim jestem ja? Różą ! 
 
Kiedy znajdziesz coś co polubisz, 
Wyrośnie z ciebie piękny kwiat 

A czy ktoś poprowadzi mnie?  
By nie przekwitł  kiedy przyjdzie cień? 
 
Uczeń może być … 
Jak róża, która choć kolczastą zbroję ma, 
To jeśli się człowiek postara, efekty widać zaraz, 
Bo potencjał w sobie ma, 
Szczególnie gdy swe mocne strony zna, 
 
Pani może być... 
Jak ogrodnik, który troszczy się 
Nawet jeśli zrobię coś kiedyś źle 
Kiedy znajdę coś w czym sprawdzę się, 
To otworzę płatki swe 
 
 
 

Więc wszyscy ogrodnicy, dbajcie o róże w ogrodzie, 
A róże wszystkie, nie kłujcie tak na moment. 
 
Chociaż Róża kolce ma, to czuły Ogrodnik radę  da 
By kolcami go nie kłuła, 
A piękny zapach wokół snuła 
tylko swym pięknem nas wabiła, 
Gdyż każda Róża wartość  ma. 
Więc nie marnujmy żadnej z szans,,  
I zadbajmy, żeby wszystkie róże swoje płatki rozchyliły w mig.    
 
Bo każdy z nas, ma wartość swoją, 
Ma przyszłość piękną, tylko to wystarczy pojąć, 
Że w innym wartość również tkwi, 
Więc nie marnujmy żadnej z chwil 
I rozwińmy płatki naszych pięknych żyć! 
 

 

 

 



 

 

 

 

Czy ktoś mówi o pokrzywie ? 
Ja sentyment do niej żywię,  

A nawiasem jeszcze wtrącę, że coraz mniej jest pokrzyw na łące.  

Niech więc rośnie i rozkwita ta pokrzywa wyśmienita. 

Gdy cię trafi, bieda bracie, to Pokrzywa jest w zapasie. 

Oset niech uważa, na Pokrzywę bardziej zważa. 

Niech się na nią nie złości, bo ona ma lecznicze właściwości. 

Parzy ostro ale zdrowo ! Bo pokrzywa tak już ma. Jak ją ruszysz odwet da, 

A Pokrzywa niech się też pilnuje bo oset kolce szykuje. 

Oset tak już ma, gdy go ruszysz odwet da. 

g. sz.  

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 
 

OGRODNIK I RÓŻA 

Róże to czarodziejki, o których piszą wiersze i piosenki. 

Ogrodnik czule swoje krzewy róż pielęgnuje i ma pomysły, żeby wszystkie rozkwitły. 

Wyhoduję róże, które będą blask rzucały i po murze się wspinały. 

Czuły ogrodnik wszystkie róże pielęgnuje, 

A one wspinają się wciąż wyżej i wyżej ku górze. 

Czy widział ktoś taką różę, która nie chce wspinać się ku górze? 

Pracowity ogrodnik w  swojej pracy był wytrwały, ale jego zabiegi na nic się zdały, 

Bo mówiąc między nami róże wcale rosnąć nie chciały! 

Troskliwy Ogrodnik chodził z konewką i zachęcał. Rośnij moje drzewko ! 

Patrz! rozciągam długie sznury, a ty wspinaj się do góry! 

Chodzi po swoim ogrodzie ogrodnik niczym czarodziej. 

                                                                                                               g.sz. 

 

 



 



 

 

 

 

 

Nikt nikomu nie zagraża, już nie słychać żadnych sporów. 

Każdy miły, uśmiechnięty, już nie musi się rozpychać, 

Nagle idzie ci jak z płatka, tu słóweczko i dasz kwiatka, 

Głowa myśleć też zaczyna, czy to nie aby moja wina, 

Tylko mądrość spór rozstrzygnie, 

Na mądrości swej polegam, no i wszystkich was ostrzegam, 

Najpierw pomyśl, potem mów i rób, bo pośpiech to Twój wróg. 

Ogrodnicy niech Różami rządzą, oni wiedzą co im trzeba. 

                                                                                            g.sz. 
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