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Żył sobie raz mały Maciupek
w osobnym domku, całkiem sam.
I nawet bardziej był samotny,
niż mu się wydawało, kiedy wieczorem
zapalał wszystkie lampy, jakie miał,
i chował się pod kołdrę, kwiląc ze strachu.
Na dworze spacerowały Paszczaki
wielkimi, ciężkimi krokami, 
gdzieś daleko w mroku nocy zawodziła Buka.
Wszędzie zamykano drzwi i wszędzie paliły się lampy,
a biedne, wystraszone stworzonka pocieszały się wzajemnie.
Lecz kto pocieszy Maciupka i powie mu,
że w nocy wszystko, co okropne
wydaje się jeszcze gorsze, niż jest?







Pewnego ranka, bladym świtem, 
gdy przy domu snuła się zimna i szara mgła,
zlękniony Maciupek wystawił pyszczek
i – choć mu się przecież nic nie stało – 
pisnął, że woli zjeść własny kapelusz,
niż spędzić tutaj jeszcze jedną noc.
I czmychnął w mgłę. Po chwili nie było go już widać,
tylko drzwi stały otworem i wypalały się lampy.
A Maciupek myślał zmartwiony: „Jak niemądrze zrobiłem,
wpuszczając deszcz i ciemność do mojego mieszkania!”.
Może ktoś go pocieszy i powie mu,
że gdy tylko odszedł, do jego domku
natychmiast się wprowadziły inne,
znacznie mniejsze od niego Maciupki.





Szedł więc Maciupek i szedł, lecz nic się nie działo
i choć uwijały się wszędzie rozmaite stworzonka,
nie spotkał nikogo znajomego.
Bo Maciupek był bardzo samotnym trollem,
zanadto nieśmiałym, by powiedzieć:
„Hej! Czy mogę zamienić z tobą parę słów?”.
Minęły go pędem cztery Filifionki
i dwa zielone zaprzęgi z ośmioma Homkami,
a Mimbla plotła wieniec z borówek.
Ale Maciupek tak się wciąż chował,
że prawie był niewidoczny.
Więc nikt go nie mógł pocieszyć ani powiedzieć mu:
„Jeśli od wszystkich będziesz uciekał,
nie znajdziesz przyjaciela!”.
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