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Temat: O czym marzy pies w wierszu K. I. Gałczyńskiego?

Witaj!

 Pamiętasz swoje najpiękniejsze sny? Niektórzy twierdzą, że nigdy nie śnią, że 
po prostu zasypiają i budzą się, ale nigdy nie trafiają do krainy marzeń. To 
nieprawda: śni każdy człowiek, śnią także zwierzęta, choć tego, co widzą i czują
we śnie, możemy się tylko domyślać.

Przyjrzyj się ilustracji. Co na niej widzisz? Czy może ona przedstawiać senne 
marzenie psa? Jakiego rodzaju byłby to sen? Opisz tę scenę (tutaj lub w 
zeszycie) tak, jakbyś ją relacjonował obudzony z tego właśnie snu pies.



  Przeczytaj wiersz Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego pt. „Sen psa”, a 
dowiesz się czym śni bohater wiersza.

Sen psa - Konstanty Ildefons Gałczyński

Na polu kalafiory,

na całe życie dość,

każdy kalafior spory

i w każdym rośnie kość,

więc podjem znakomicie

aż po żołądka kres.

Och, piękne, piękne życie.

Och, piękny jestem pies.

Przechodzę do alkowy,

w alkowie stoi stół,

ma czworo nóg wołowych,

wędzonych w dymie ziół,



pożeram wszystkie nogi,

zostaje tylko blat.

Ach! mój żywocie błogi.

Ach! piękny, piękny świat.

Po łączce chodzą krówki,

słownie sześćdziesiąt sześć,

podchodzę, to parówki,

gorące, tylko jeść,

parówki autentyczne,

kilometrowy zwój.

Ach! chwile niebotyczne.

Och! piękny świecie mój.

Na wzgórku stoi lasek,

a w lasku pachnie wrzos,

ten lasek też z kiełbasek

i widzę, wrzos to sos,

więc cały lasek wcinam,

rozlewam wrzos do waz.

Ach! cudna to godzina.

Och! niebywały czas.

Już jesień jest niestety,

deszcz chlupie chlup, chlup, chlup,

spadają z drzew kotlety,

a wszystkie do mych stóp,

tłuszcz pryska mi na rzęsy,

sztukamięs pędzi wiatr,

wieprzowy wschodzi księżyc.



Zbaraniał cały świat.

Zbaraniał cały świat.

Konstanty Ildefons Gałczyński, Sen psa, [w:] tegoż, Sen psa i inne wiersze, Łódź 1989, s. 23–24.

Ćwiczenie 2

Odpowiedz na pytania:

1. Kto i o czym opowiada w wierszu?
2. Jaka jest ta opowieść: realistyczna czy fantastyczna?
3. Jakie uczucia można wyczytać z tekstu?
4. Jakie elementy z wiersza pojawiły się na ilustracji dotyczącej snu psa?

Ćwiczenie 2

Które wątki w wierszu są realistyczne, a które fantastyczne?
Postaw literę P lub F.

deszcz chlupie                                         na wzgórzu stoi lasek 

spadają z drzew kotlety                           pole kalafiorów wsztukamięs 

pędzi wiatr                                               już jesień jest niestety 

w lasku pachnie wrzos                            w każdym kalafiorze rośnie kość 

w alkowie stoi stół                                   krówki to parówki gorące

tylko jeść                                                 wieprzowy wschodzi księżyc            

ten wrzos to sos                                       rozlewam wrzos do waz 

stół ma czworo nóg wołowych                wędzonych w dymie z ziół 

po łączce chodzą krówki                          ten lasek jest z kiełbasek 

                                                                       Opracowała: Marzena Marcjasz



1. Posłuchaj pięknej recytacji wiersza w wykonaniu Ireny Kwiatkowskiej.

Sen psa - Irena Kwiatkowska

https://www.youtube.com/watch?v=9ZzZ8QtqXeE

2. Posłuchaj też, jak wiersz Gałczyńskiego brzmi śpiewany przez Tadeusza 
Chyłę. 

Tadeusz Chyła - Sen psa

https://www.youtube.com/watch?v=aHUuUjuo2XI

3. Po przeczytaniu tekstu będziesz wiedział w jaki sposób pies został 
towarzyszem człowieka.

Pewnego razu Pan Bóg przechadzał się po Rajskim Ogrodzie. Nagle za krzaka 
wyszedł Diabeł:

- Słyszałem, że stworzyłeś człowieka... - zagadnął Szatan.

- Tak, już żyje na Ziemi. Może mieć partnera i dzieci, na razie uczy się rozpalać 
ogień i budować miejsce na nocleg, ale za tysiące lat będzie władcą całego 
globu.

- I co z tego - prychnął Diabeł- nawet za te tysiące lat i tak będzie SAMOTNY.

Zasępił się Pan Bóg, podrapał w długą, siwą brodę i powiedział:

- Więc stworzę mu przyjaciela! Wybiorę jedno ze zwierząt, które uczyniłem, 
aby go strzegło i było mu poddane, ale jednocześnie oddało mu całe swoje 
serce.

- To niemożliwe! - Diabeł się roześmiał i gdzieś przepadł. Pan Bóg natomiast 
zwołał zwierzęta z każdego gatunku i wybrał PSA.

- Odtąd będziesz ogrzewał człowieka swoim ciepłem, uspokajał spojrzeniem, 
kochał z całego serca, nawet, kiedy on Cię znienawidzi.

https://www.youtube.com/watch?v=aHUuUjuo2XI


- Dobrze - odparł dobry pies.

- Chociaż będziesz musiał znosić wszystkie upokorzenia, staniesz się też jego 
najlepszym przyjacielem. To bardzo zaszczytna rola.

Niestety Twoje serce będzie musiało bić dwa razy szybciej i nie będziesz mógł 
żyć długo - najwyżej 15 - 20 lat.

- Ale powiedz mi, czy człowiek nie będzie cierpiał, gdy odejdę do Ciebie?

- Właśnie o to chodzi.

- Jak to? - zdumiał się pies.

- Będzie cierpiał i będzie wiele dni nie utulony w bólu. Ale to Ty nauczysz go 
odchodzenia i przemijania, Ty nauczysz go kochać i odchodząc zostawisz 
wielką miłość w jego sercu.

Jesteś aniołem, którego powołałem, aby niósł radość i nadzieję, ale także uczył 
wiecznego prawa przemijania, aby ludzie wierzyli, że po ich życiu, jest życie 
TUTAJ. Kiedy to zrozumieją, nie będą płakać, bo będą wiedzieć, że spotkają 
Ciebie znów.


