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Suchą szosą szedł Sasza
do suszarni suszyć śliwki.
W czasie suszy szosa sucha.
Czy tata czyta cytaty Tacyta?
Cecylia czyta cytaty z Tacyta.
Ząb – zupa zębowa,
Dąb – zupa dębowa.
Poczmistrz z Tczewa,
rotmistrz z Czchowa.
Nie pieprz, Pietrze, wieprza pieprzem,
bo przepieprzysz wieprza, Pietrze!
Król Karol kupił królowej Karolinie
korale koloru koralowego.
W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie
I Szczebrzeszyn z tego słynie.
Stół z powyłamywanymi nogami.
Czy trzy cytrzystki grają na cytrze?
Czy jedna płacze, a druga łzy trze?
Czarna krowa w kropki bordo
gryzła trawę, kręcąc mordą.
Idę nos trę, kra krę mija,
tu lis ma norę, sarna tor mija.
Czarny dzięcioł
z chęcią
pień ciął.
Czy rak trzyma w szczypcach strzęp szczawiu,
czy trzy części trzciny?
Cesarz czesał włosy cesarzowej,
cesarzowa czesała włosy cesarza.
Czy się czasem Czesi cieszą, gdy się Czesio czesze?
Baba bada baobaby. Baba dba o oba baobaby.
Pchła pchłę pchła i ta pchła była zła, że tamta ją pchła.
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Gdy Pomorze nie pomoże,
to pomoże może morze,
a gdy morze nie pomoże,
to pomoże może Gdańsk.
Jola lojalna, lojalna Jola.
Jerzy nie wierzy,
że na wieży jest sto jeży.
Zagadki Agatki to gratki dla tatki.
Na wyścigach wyścigowych
wyścigówek wyścigowych
wyścigówka wyścigowa
wyścignęła wyścigówkę wyścigową numer sześć.
Trzy wszy w szwy się zaszywszy
szły w szyku po trzy wszy.
Chrząszcz brzmi w trzcinie w Szczebrzeszynie, W szczękach chrząszcza trzeszczy miąższ, Czcza
szczypawka czka w Szczecinie, Chrząszcza szczudłem przechrzcił wąż, Strząsa skrzydła z dżdżu, A
trzmiel w puszczy, tuż przy Pszczynie, Straszny wszczyna szum...
Ćma ćmę ćmi.
Wróbelek Walerek miał mały werbelek, werbelek Walerka miał mały felerek, felerek werbelka
naprawił Walerek, Walerek wróbelek na werbelku swym grał.
Matka tka i tatka tka, a tkaczka czka i też tam tka.
Idzie Jerzy koło wieży i nie wierzy,
że na wieży siedzi Jerzy.
Żyła sobie Żyła, a w tej Żyle żyła żyła, jak tej Żyle pękła żyła, to ta Żyła już nie żyła.
Żółta żaba żarła żur.
Zrewolwerowany rewolwer.
A cóż, że cesarz ze Szwecji?
Wlej olej w lej.
Bzyczy bzyg znad Bzury zbzikowane bzdury, bzyczy bzdury, bzdurstwa bzdurzy i nad Bzurą w
bzach bajdurzy, bzyczy bzdury, bzdurnie bzyka, bo zbzikował i ma bzika!
Bezczeszczenie cietrzewia cieszy moje czcze trzewia.

