


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

AGNIESZKA FRĄCZEK

Żółw Wiercipięta
Pozwólcie, że wam przedstawię
żółwia,
co ma sto lat prawie.

Żółw to troszkę nietypowy —
wręcz zupełnie odlotowy!
Jest oǳiany barǳo modnie:
nosi trampki oraz spodnie,
a do tego kapelusik
z eleganckim piórkiem strusim.

Żółw skorupki nie zakłada
(chyba że okropnie pada),
bo choć barǳo est wygodna
i wśród żółwi nadal modna,
ma też cechę nieprzy emną
wewnątrz est potwornie ciemno!
A żółw się ciemności boi,
więc skorupka pusta stoi.

Osobliwy w żółwiu owym
— ak się rzekło: nietypowym —
est też sposób, w aki choǳi.
Choć to żółwiom się nie goǳi,
on gna, pęǳi, śmiga, lata,
zamiast w żółwim tempie człapać.

Nigǳie długo nie usieǳi.
ǲisia dżunglę sobie zwieǳi,
utro pomknie w Himala e
i w dalekie obce kra e
na trzech różnych kontynentach…
A więc zwą go Wiercipięta.

Wszęǳie ma przy aciół stada:
z hipciem umie się dogadać,
z kaczką gdacze po kaczemu,
est na ty ze strusiem emu,
za szwagierkę ma owieczkę…

Chcesz pó ść z żółwiem na wycieczkę?
To przeczyta tę książeczkę!
W nie podróżnik Wiercipięta
opowiada o zwierzętach.
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