O flisaku, który Toruń od plagi żab uratował.

Duży problem Toruń miał,
bo miał więcej żabek, niżby chciał.
Ich skakanie i kumkanie
utrudniało ludziom spanie.
Były wszędzie, całe stada.
Zebrała się więc miejska rada,
aby problem ten poważny
rozwiązać w sposób szybki i rozważny.
Roztrząsano wiele racji,
nie było jednak dla nich akceptacji.
Przybył do Torunia flisak młody,
usłyszał o małych istotkach pochodzących z wody.
O ich dokuczliwym i głośnym kumkaniu,
które było słychać w każdym mieszkaniu.
Flisak skrzypki małe miał,
przy tym pięknie na nich grał.
Zauważył, że gdy grał,
wszystkie żaby wokół miał.
Szedł więc wolno w stronę Wisły,

za nim ciągnął tłumek ścisły
wszystkich żabek utrapionych
i ludzi nimi zmęczonych.
Czarodziejskie skrzypek dźwięki
wyzwoliły gród z udręki.
Żabki wyszły – nie wróciły,
w torunian nagle wstąpiły siły.
Grajek nagrodzon, był uradowany.
Gra nam do dzisiaj, wciąż roześmiany.
Inga Biczyk

***
W Toruniu zabytki zwiedzamy
i dzieciom o nich opowiadamy.
***
Do Torunia przyjeżdżamy
i Wisłę oglądamy.
***
W Toruniu buduje się nowe osiedle JAR,
Będzie tam hałas i gwar.
Buduje się też drogi nowe
i ścieżki rowerowe
dla wszystkich bardzo zdrowe.
***
W Toruniu przybyło nowych tramwajów,
ludzie chętnie z nich korzystają
a samochody w garażach zostawiają
i powietrza nie zatruwają.
***
Torunianie powietrza nie zatruwają,
bo mieszkańcy z nowych tramwajów chętnie korzystają.
***

Ojciec Rydzyk kościół wybudował
i mieszkańców do dyskusji sprowokował.
***
Wisła wieżę podmywała
i tak krzywa wieża w Toruniu powstała.
***
Nowy most – fajna sprawa
torunianie na drugą stronę Wisły
bez korków przejeżdżają
prezydentowi się kłaniają.
***
Flisak Toruń uratował
swą muzyką na skrzypcach oczarował
żaby, które go posłuchały
i za bramę miasta pouciekały.
***
Kiedy żaby o flisaku się dowiedziały,
to całą noc mu kumkały.
Kumkały mu długo i do oporu,
żeby nabył humoru.
***

Flisak wziął skrzypeczki
i zagrał żabom piękne nuteczki.
***
Gdy ktoś piernika posmakuje,
to zaraz cały worek ciastek kupuje.
Idzie do domu
i piernikami częstuje.
Inga Biczyk

