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Brudas

Józio oświadczył: – Woda mi zbrzydła, 
Dość już mam szczotki, wstręt mam do mydła! 
I odtąd przybrał wygląd straszydła.

Przezwał go stryjek: „Józio niemyjek”, 
Wujek doń mówił: „niemyty ryjek”, 
Błagała ciotka: „Józiu mój złoty, 
Myj się!”. Lecz Józio nie miał ochoty.
Wyniósł się w końcu z domu na Czystem 
I zawiadomił rodziców listem, 
Że myć się nie ma zamiaru, trudno! 
I poszedł mieszkać – dokąd? – na Bródno.Płakała matka i ojciec gryzł się: 

– Ten Józio wszystkie soki z nas wyssie, 
Od dwóch tygodni już się nie myje, 
Czarne ma ręce, nogi i szyję, 
Twarz ma od ucha brudną do ucha, 
Czy kto takiego widział smolucha? 
Poradźcie, ludzie, pomóżcie, ludzie, 
Przecież nie można żyć w takim brudzie!

Józio na prośby wszelkie był głuchy, 
Lepił się z brudu jak lep na muchy, 
Czego się dotknął, tam była plama, 
Wołał: – Niech mama myje się sama, 
Tato niech kąpie się nieustannie, 
Stryjek i wujek niech siedzą w wannie, 
Niech się szorują, a ja tymczasem 
Będę brudasem! Chcę być brudasem!

Władać świetnie pchlim językiem
I dlatego pchły na pewno
Wzięły ją za swoją krewną.

Pchła Szachrajka po tej psocie
Zamieszkała na Ochocie
I przez dwa miesiące prawie
Nie zjawiała się w Warszawie.

Był karnawał. W karnawale
Wszyscy bardzo lubią bale.
Pchła więc myśli: „Doskonale!
Bal wyprawię, lecz nie u mnie.
Trzeba przecież żyć rozumnie”.
Rozpisała zaproszenia,
Że bal będzie u Szerszenia
I że właśnie on zaprasza
Na sobotę. Dobra nasza!
Szerszeń, nic nie wiedząc o tym,
Kładł się właśnie spać w sobotę,
A tu nagle mu przed ganek
Wjeżdża szereg aut i sanek.
Szerszeń pełen jest zdziwienia,
Patrzy: co to? Zaproszenia?
„Podpis mój jest sfałszowany,
Ktoś zupełnie mi nieznany
Sobie bal wyprawił u mnie!”.
A tu goście jadą tłumnie,
Panie w pięknych toaletach,
W autach, sankach i karetach.
Jak karnawał, to karnawał!
„Ktoś mi zrobił brzydki kawał!” –
Myśli Szerszeń, ale gości
Wita grzecznie – z konieczności.
Pchła, wytworna w każdym calu,
Chętnie wodzi rej na balu.
Ma na sobie suknię nową,
Plisowaną, kolorową,

Ma jedwabne pantofelki,
W lewej ręce wachlarz wielki,
I unosząc się na palcach,
Wiedeńskiego tańczy walca.

Każdy pan jej czar ocenia,
Każdy pyta się Szerszenia:
„Kto ta dama, ta nieznana,
Kto ta piękność, proszę pana?”.
Szerszeń mówić nie chce wcale,
Odpowiada coś niedbale,
Zielenieje wprost ze złości:
Nie ma czym nakarmić gości.
„Nic już dzisiaj nie dostanę.
Dam im placki kartoflane!”.
Pchła tymczasem od kwadransa
Tańczy z wdziękiem kontredansa,
Główkę schyla i co chwila
Do tancerza się przymila,
I taneczne stawia kroczki,
Leciusieńkie jak obłoczki.
Muzykanci grać przestali.
Szerszeń kręci się po sali,
Chciałby wykryć winowajcę
I ukradkiem Pchle Szachrajce
Jednym okiem się przygląda.
Towarzystwo walca żąda!
Pchła już tańczyć nie ma chęci
I odmownie główką kręci.
„Lepiej będzie zejść mu z oczu!”
Chwilę stała na uboczu
I jak stała, tak wypadła,
Do swej bryczki szybko wsiadła,
A nim jeszcze kwadrans minął,
Już leżała pod pierzyną.

Pchle zachciało się podróży,
Bo domowe życie nuży.

– Wysyłam je na księżyc. Muszę dowiedzieć się, kto mieszka na księżycu, bo chcę na
pisać dla was bajkę o księżycowych ludziach.

Balonik niebawem uniósł się w górę, ale dotąd jeszcze nie wrócił. Pan Kleks jednak 
powiada, że księżyc jest bardzo wysoko i że balonik na pewno wróci przed Bożym Na
rodzeniem. Tymczasem pan Kleks patrzy jednym okiem, drugie zaś zalepił sobie angiel
skim plasterkiem.

Wracając do codziennych zwyczajów pana Kleksa, chciałbym jeszcze wspomnieć tutaj, 
że rano, gdy tylko pan Kleks się ubierze, schodzi na dół na lekcje. Właściwie nie można 
powiedzieć, że pan Kleks schodzi, gdyż zjeżdża po poręczy, siedząc na niej jak na koniu 
i przytrzymując sobie oburącz binokle na nosie. Nie byłoby w tym zresztą nic szczegól
nego, gdyby nie to, że pan Kleks równie łatwo wjeżdża po poręczy na górę. W tym celu 
nabiera pełne usta powietrza, wydyma policzki i staje się lekki jak piórko. W ten sposób 
pan Kleks nie tylko wjeżdża po poręczy, ale może również unosić się swobodnie w górę, 
gdzie i kiedy zechce, a zwłaszcza wtedy, gdy udaje się na połów motyli. Motyle stanowią 
nieodzowną część pożywienia pana Kleksa, a na drugie śniadanie nie jada nic innego.

– Zapamiętajcie sobie, moi chłopcy – oświadczył nam kiedyś pan Kleks – że smak 
mieści się nie tylko w samym pożywieniu, lecz również w jego barwie. Na pożywieniu mi 
nie zależy, gdyż dostatecznie nasycam się pigułkami na porost włosów, ale podniebienie 
mam bardzo wybredne i lubię różne smaczne rzeczy. Dlatego też jadam tylko to, co jest 
kolorowe, a więc motyle, kwiaty, różne kolorowe szkiełka oraz potrawy, które sam sobie 
pomaluję na jakiś smaczny kolor.

Zauważyłem jednak, że jedząc motyle, pan Kleks wypluwa pestki takie same, jakie są 
w czereśniach lub wiśniach.

Zgadując moje myśli, pan Kleks mi wyjaśnił, że jada tylko specjalny gatunek motyli, 
które mają wewnątrz pestki i które można sadzić na grządkach jak fasolę.

Wszyscy uczniowie pana Kleksa myślą, że to bardzo łatwo unosić się w powietrzu tak 
jak on. Nadymają się więc z całych sił, wydymają policzki, naśladując ruchy pana Kleksa, 
ale mimo to nic im się nie udaje. Arturowi z wysiłku krew poszła z nosa, a jeden z Anto
nich o mało nie pękł.

Na równi z mymi kolegami przeprowadzałem te same próby, ale upływał dzień za 
dniem i chociaż pan Kleks udzielał nam pewnych wskazówek, wysiłki moje pozostały 
bez rezultatu.

Aż naraz w niedzielę po południu wciągnąłem w siebie powietrze tak jakoś dziwnie, 
że poczułem wewnątrz niezwykłą lekkość, a gdy nadto jeszcze wydąłem policzki, ziemia 
poczęła mi się usuwać spod nóg i uniosłem się w górę.

Oszołomiony z wrażenia, leciałem coraz wyżej i wyżej, aż spotkała mnie owa niezapo
mniana przygoda, która wprawiła w zdumienie nawet samego pana Kleksa.
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