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TA ORAZ INNE BAJKI

Samochwała
Hipopotam

Nazywam się Adam Niezgódka, mam dwanaście lat i już od pół roku jestem w Akade
mii pana Kleksa. W domu nic mi się nigdy nie udawało. Zawsze spóźniałem się do szko
ły, nigdy nie zdążyłem odrobić lekcji i miałem gliniane ręce. Wszystko upuszczałem na
podłogę i tłukłem, a szklanki i spodki na sam mój widok pękały i rozlatywały się w drob
ne kawałki, zanim jeszcze zdążyłem ich dotknąć. Nie znosiłem krupniku i marchewki,
a właśnie codziennie dostawałem na obiad krupnik i marchewkę, bo to pożywne i zdro
we. Kiedy na domiar złego oblałem atramentem parę spodni, obrus i nowy kostium ma
my, rodzice postanowili wysłać mnie na naukę i wychowanie do pana Kleksa.
Akademia mieści się w samym końcu ulicy Czekoladowej i zajmuje duży trzypiętrowy
gmach, zbudowany z kolorowych cegiełek. Na trzecim piętrze przechowywane są tajem
nicze i nikomu nieznane sekrety pana Kleksa. Nikt nie ma prawa tam wchodzić, a gdyby
nawet komuś zachciało się wejść, nie miałby którędy, bo schody doprowadzone są tylko
do drugiego piętra i sam pan Kleks dostaje się do swoich sekretów przez komin. Na par
terze mieszczą się sale szkolne, w których odbywają się lekcje, na pierwszym piętrze są sy
pialnie i wspólna jadalnia, wreszcie na drugim piętrze mieszka pan Kleks z Mateuszem,
ale tylko w jednym pokoju, a wszystkie pozostałe są pozamykane na klucz.
Pan Kleks przyjmuje do swojej Akademii tylko tych chłopców, których imiona zaczyna
ją się na literę A, bo – jak powiada – nie ma zamiaru zaśmiecać sobie głowy wszystkimi li
terami alfabetu. Dlatego też w Akademii jest czterech Adamów, pięciu Aleksandrów, trzech
Andrzejów, trzech Alfredów, sześciu Antonich, jeden Artur, jeden Albert i jeden Anastazy,
czyli ogółem dwudziestu czterech uczniów. Pan Kleks ma na imię Ambroży, a zatem tyl
ko jeden Mateusz w całej Akademii nie zaczyna się na A. Zresztą Mateusz nie jest wcale
uczniem. Jest to uczony szpak pana Kleksa. Mateusz umie doskonale mówić, posiada jed
nak tę właściwość, że wymawia tylko końcówki wyrazów, nie zwracając zupełnie uwagi na
ich początek. Gdy na przykład Mateusz odbiera telefon, odzywa się zazwyczaj:
– Oszę, u emia ana eksa!
Oznacza to:
– Proszę, tu Akademia pana Kleksa.
Oczywiście, że obcy nie mogą go wcale zrozumieć, ale pan Kleks i jego uczniowie po
rozumiewają się z nim doskonale. Mateusz odrabia z nami lekcje i często zastępuje pana
Kleksa w szkole, gdy pan Kleks idzie łapać motyle na drugie śniadanie.
Ach, prawda! Byłbym całkiem zapomniał powiedzieć, że nasza Akademia mieści się
w ogromnym parku, pełnym rozmaitych dołów, jarów i wąwozów, i otoczona jest wyso
kim murem. Nikomu nie wolno wychodzić poza mur bez pana Kleksa. Ale ten mur nie
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A ja jestem – samochwała!
– Właśnie myślę…
Dobre chęci twoje cenię,
A więc – owszem. Mam życzenie…

Na wyspach Bergamutach

Dziura w moście

Na wyspach Bergamutach
Podobno jest kot w butach,
Widziano także osła,
Którego mrówka niosła,

Na obiad jadą goście.
– Uwaga! Dziura w moście!

Muł

Pod mostem płynie rzeka,
Wiadomo, że z daleka.

Był sobie pewien muł.
Najlepiej muł się czuł,
Gdy stojąc przed wieczorem
Nad stawem lub jeziorem
Oglądał swe odbicie
I wołał: – Czy widzicie?
Wprost oczom swym nie wierzę,
Żem takie piękne zwierzę!
Ten łeb, jak kocham mamę!
A uszy? Uszy same,
Powiedzcie, co są warte!
Nie! Nie chcę być lampartem,
Niedźwiedziem ani lwem,
Bo teraz wreszcie wiem,
Że każde mądre zwierzę
Na króla mnie wybierze!

Do morza wpada rada,
Inaczej nie wypada.
Jest kura samograjka
Znosząca złote jajka;

– Uwaga! Dziura w moście!
Lecz goście, jak to goście,
Czy dziura, czy też woda –
To dla nich nie przeszkoda.
Więc pierwszy wpadł do wody
Aptekarz niezbyt młody,
A za nim w ślad sędzina
I doktor z Krotoszyna.

Na dębach rosną jabłka
W gronostajowych czapkach,
Jest i wieloryb stary,
Co nosi okulary,

– Jakie, powiedz? Powiedz szybko,
Moja żabko, moja rybko,
I nie krępuj się zupełnie –
Twe życzenie każde spełnię,
Nawet całkiem niedościgłe…

Księżyc

Uczone są łososie
W pomidorowym sosie,

Plotkowały drzewa w borze:
– Pan Księżyc jest nie w humorze.
– Pan Księżyc miał jakieś przykrości.
– Pan Księżyc jest blady ze złości.
– Pan Księżyc ma twarz taką srogą.
– Pan Księżyc dziś wstał lewą nogą.
– Pan Księżyc jest trochę nie w sosie.
– Pan Księżyc dziś muchy ma w nosie.

I tresowane szczury
Na szczycie szklanej góry,

– Dobrze, proszę: nawlecz igłę!

Jest słoń z trąbami dwiema
I tylko… wysp tych nie ma.

Następnie z mostu leci
Dentystka z trojgiem dzieci,

Jak tu Księżyc się nie zgniewa:
– Cóż, myślicie, głupie drzewa,
Że ja mam przyjemne życie?
Wy słońce tylko cenicie,
Was tylko słońce zachwyca,
Wy kpicie sobie z Księżyca,
A ja wam na to odpowiem –
Uważam, że jest rzeczą po prostu bezwstydną
Porównywać słońce ze mną,
Bo słońce świeci we dnie, gdy i tak jest widno,
A ja w nocy, gdy jest ciemno.

Muł odtąd należycie
Oglądał swe odbicie.
Z odbicia taki czar bił,
Że muł się nad nim garbił,
I garbił, i pochylał,
I pysznił się co chwila:
– Dopiero tu poczułem,
Jak dobrze jest być mułem!

Mierniczy, pisarz gminny
I rejent niezbyt zwinny,
I burmistrz, smakosz wielki,
I dwie nauczycielki.
Płynęli, jak umieli,
Od środy do niedzieli,
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Leń

Trzydziesta z dziewięćdziesiątą,
A druga z czterdziestą czwartą,
Choć wcale nie było warto.
Stanęła stonoga wśród drogi,
Rozplątać chce sobie nogi;
A w Białej stygną pierogi!

Stonoga

Na tapczanie siedzi leń,
Nic nie robi cały dzień.

Mieszkała stonoga pod Białą,
Bo tak się jej podobało.
Raz przychodzi liścik mały
Do stonogi
Że proszona jest do Białej
Na pierogi.
Ucieszyło to stonogę,
Więc ruszyła szybko w drogę.

– O, wypraszam to sobie!
Jak to? Ja nic nie robię?
A kto siedzi na tapczanie?
A kto zjadł pierwsze śniadanie?
A kto dzisiaj pluł i łapał?
A kto się w głowę podrapał?
A kto dziś zgubił kalosze?
O – o! Proszę!

Na tapczanie siedzi leń,
Nic nie robi cały dzień.

Nie było jej na Śląsku ani w Poznańskiem,
Ani na Pomorzu, ani pod Gdańskiem,
Ani na Ziemiach Zachodnich,
Ani na północ od nich,
Ani blisko, ani daleko,
Ani nad żadną rzeką,
Ani nad żadnym z mórz.
Po prostu przepadła – i już!

Globus
W szkole
Na stole
Stał globus –
Wielkości arbuza,
Aż tu naraz jakiś łobuz
Nabił mu guza.
Z tego wynikła
Historia całkiem niezwykła:

Rozplątała pierwszą, drugą,
Z trzecią trwało bardzo długo,
Zanim doszła do trzydziestej,
Zapomniała o dwudziestej,
Przy czterdziestej już się krząta –
No, a gdzie jest pięćdziesiąta?
Sześćdziesiątą nogę beszta:
– Prędzej, prędzej! A gdzie reszta?

Nim zdążyła dojść do Białej,
Nogi jej się poplątały:
Lewa z prawą, przednia z tylną,
Każdej nodze bardzo pilno;
Szósta zdążyć chce za siódmą,
Ale siódmej iść za trudno,
No bo przed nią stoi ósma,
Która właśnie jakiś guz ma.
Chciała minąć jedenastą,
Poplątała się z piętnastą,
A ta znów z dwudziestą piątą,

Na tapczanie siedzi leń,
Nic nie robi cały dzień.
– Przepraszam! A tranu nie piłem?
A uszu dzisiaj nie myłem?
A nie urwałem guzika?
A nie pokazałem języka?
A nie chodziłem się strzyc?
To wszystko nazywa się nic?

Potem wołam: – Hop-sa-sa!
I już mam przy sobie psa.
A gdy powiem: – Cicho leż!
Leżę ja i pies mój też.

– Pokaż rożki, mój ślimaku,
Dam ci za to garstkę maku.

Ślimak gniewa się i złości:
– Powiedziałem chyba dość ci!

Pan Szczuka
Pan Soczewka w puszczy

Tadek, chłopak piegowaty,
Drapał się w swój nos perkaty
Myśląc, że to widzi we śnie.
Władek w oknie równocześnie,
Przybierając dziwne pozy,
Zawstydzony słuchał brzozy.
To rękami twarz zakrywał,
To od okna odskakiwał,
To znów palec do ust wkładał,
Siadał, wstawał, znowu siadał…

Księżyc toczy swoją pełnię,
Wpada w okno srebrną smugą,
A Prot nie śpi, nie śpi długo,
Wciąż wrażenia swe przeżywa,
Po nim srebrna smuga spływa…

Śpiewał w takt melodii innej,
Referenci z inspektorem
Wtórowali mu tenorem,
Zaś agronom z praktykantem
Powtarzali wtór dyszkantem.
Płynął śpiew jak wielka fala:
,,Tirli-tirli” i ,, tralala’’!

Wyrządzili tyle szkody
Mnie, śródleśnej brzozie młodej,
Która smukła i wyniosła
Dla was przecież, dla was rosła…”.
W Tadku serce aż zadrżało:
„Brzoza rózeg ma niemało…”.
Władek z trwogą spojrzał na nie:
„Brzoza nam tu spuści lanie!”.

Naraz gwizdnął ktoś i cmoknął.
Któż to? Wyjrzał Prot przez okno,
A za oknem, pod księżycem,
Szedł Pankracy przez ulicę,
W srebrnej smudze zamigotał,
Po czym zbliżył się do Prota
I powiada: „Słuchaj, Procie,
Dobrze siedzieć w samolocie,
Autem jechać doskonale,
Dobrze pruć okrętem fale,
Gorzej tłuc się autobusem,

Tak każdego dnia wieczorem
Chór się zbiera i z uporem
Wyuczone pieśni ćwiczy.
Pan Prusz w pozie malowniczej
Stoi w środku na krzesełku,
Przewodniczy w śpiewnym zgiełku
I chóralna pieśń rozbrzmiewa
Aż po krańce Błękitniewa.
Północ biła już na wieży.
Prot od dawna w łóżku leży,
Lecz nie może spać zupełnie.

Brzoza tak mówiła dalej:
„Drzewa są ozdobą alej,
Drzewa piękne i cieniste
Dają wam powietrze czyste.
Kiedy zimne wiatry wioną,
Drzewa służą wam osłoną.
Z lipy macie miód lipowy,
A z akacji – akacjowy.
Z drzew są deski, krzesła, stoły,
Z drzew są ławki z waszej szkoły,
Z drzew jest opał znakomity.
Nawet papier na zeszyty
I papierki na cukierki
Dają z drewna swego świerki,
Dają sosny. A tymczasem
Wyście dzisiaj, idąc lasem,

Aż Prot wzbił się ponad chmury,
Leciał, leciał nieprzerwanie
I zrozumieć nie był w stanie,
Czemu leci tak a leci,
Czemu księżyc już nie świeci,
Czemu świat się wokół mroczy.
Nic nie widział. Zamknął oczy.
Czuł, że płynie na obłokach,
Czuł, że leci w dół z wysoka…
Wreszcie na coś opadł miękko.
Popróbował naprzód ręką.
Cóż to? Kołdra? I poduszka!
Prot wyskoczył szybko z łóżka,
Spojrzał w okno – słońce cudnie
Promienieje jak w południe.
Przez ulicę już Pankracy
Idzie z nocnej swojej pracy,
Ma pogrzebacz na ramieniu
I jak zwykle staje w cieniu,
Nawołując: „Komu, komu
Trzeba coś naprawić w domu?”.
Równocześnie tuż za ścianą,
Śpiewa chór melodię znaną
I urasta dźwięków fala
„Tirli-tirli” i „tralala”.

Pchła Szachrajka
Chcecie bajki? Oto bajka:
Była sobie Pchła Szachrajka.
Niesłychana rzecz po prostu,
By ktoś tak marnego wzrostu
I nędznego pchlego rodu
Mógł wyczyniać bez powodu
Takie psoty i gałgaństwa,
Jak pchła owa, proszę państwa.
Miała domek na przedmieściu
Po ojczymie czy po teściu,
Dom złożony z trzech pięterek
I pokojów cały szereg.
Więc salonik i sypialnię,
I jadalnię naturalnie,
Gabinecik i korytarz,
O cokolwiek się zapytasz,
Wszystko miała, aż jej gości
Zalewała żółć z zazdrości.
Miała bryczkę, dwa kucyki,
Dojną krowę z Ameryki,
Psa kudłacza, owcę, kurę
Oraz koty szarobure,
Dwa uczone karaluchy
W kuchni pasły sobie brzuchy,
Konik polny Pchle Szachrajce
Co dzień grał na bałałajce,
Jednym słowem, miała życie
Ułożone znakomicie.
Pchła Szachrajka rzekła: „Lubię
Czasem w pchełki zagrać w klubie!”.
Więc ubrana jak z igiełki

Panieneczka z pudełeczka,
Nie Haneczka, nie Janeczka,
Nie Marysia, nie Wandeczka,
Nie Irenka, nie Idalka,
Lecz po prostu zwykła lalka,
I nie zwykła, lecz mądralka…
Panieneczka z pudełeczka
Karminowe ma usteczka,
Nosek zgrabny i rumiany
I policzki z porcelany.
Panieneczka z pudełeczka
Jest pulchniutka jak bułeczka,
Ma jedwabne złote włoski,
Uśmiech miły i beztroski,
Rączki bielsze ma od mleczka,
A ubrana jak laleczka
Jest ta śliczna panieneczka.
Cały dzień, jak inne panie,
Siedzi grzecznie na tapczanie,
Jest wytworna niesłychanie
I gdy kot się łasi do niej,
Głaszcze kota spodem dłoni.
Kot jej dał na imię Lala,
Lalce głaskać się pozwala,
Z nią rozmawiać długo umie,
Ona jedna go rozumie.
Mówi lalka: ,,Mój koteczku,
Nie ma myszy w mym domeczku,
Ale za to na spodeczku
Zawsze jest łyżeczka mleczka
I ciasteczka dla koteczka”.

Diabeł buczał, diabeł mruczał,
A pan Szczuka mu dokuczał:
To go w plecy trącił nogą,
To nadepnął mu na ogon,
To przez ramię go przewiesił,
Aż się bies ze złości biesił.
„Co pan robi, panie Szczuka?
Czy pan zwady z piekłem szuka?”.

Za oborą sosna rośnie,
Jest wiewiórka na tej sośnie,
To majątek dla matołka –
Weź ją sobie do tobołka!”.

Przez starszych dotąd niezbadana,
Jest wielka dziupla w starym dębie,
A od niej, gdy się spuścić głębiej,
Prowadzą długie korytarze
Do wydm piaszczystych i na plażę.
Tak twierdzi Henio. Lecz nikt nie wie,
Co jest naprawdę w starym drzewie.
Pod wodzą Henia na polanie
Rozbili obóz swój Indianie.
Wódz się nazywa Dzielny Żuk,
Za wodzem Jurek nosi łuk
I ma na imię Orzeł Płowy,
Helenka zwie się Skrzydło Sowy,
A Ryś, choć jeszcze bardzo mały,
Otrzymał imię Krwawej Strzały.
Gdy raz na obiad była kura,
Henio pozbierał kurze pióra
I umocował je na głowie,
Jak zwykle robią to wodzowie.
Jeszcze wynalazł wśród zabawek
Coś, co udaje tomahawek,
I dziś wymaga od rodzeństwa
Czci i ślepego posłuszeństwa.

„Nie chcę, Tomku – rzecze trzeci –
By na świecie było źle ci.
Za stodołą myszka skrobie,
Myszka polna. Weź ją sobie”.
Czwarty rzecze: „Ruszaj z Bogiem,
Chętnie dam ci coś na drogę;
Pod parkanem biegnie ścieżka,
A przy ścieżce ślimak mieszka,
Przyjmij, bracie, go od brata,
Choć to dla mnie wielka strata!”.
Wreszcie brat powiada piąty:
„Idź, przeszukaj wszystkie kąty,
Znajdziesz w jednym z nich stonogę,
Weź ode mnie ją na drogę,
Bo ci więcej dać nie mogę”.
Tomek ścisnął ich serdecznie,
Podziękował bardzo grzecznie,
Zapakował swe manatki
W perkalową chustkę w kwiatki,
Wziął na drogę chleba pajdę.
„Może skarb po drodze znajdę!”.
Włożył czapkę, zapiął kurtkę,
A gdy wyszedł – bracia furtkę
Szybko za nim zatrzasnęli,
Poczekali do niedzieli,
Wreszcie z ulgą odetchnęli.
Idzie Tomek w świat szeroki,
Zamaszyste stawia kroki,

Kot jest czarny i puszysty,
Kot do lalki pisze listy,
Opowiada jej bajeczki
I przemawia do laleczki

Mieczem rąbał i wywijał,
Aż je wszystkie pozabijał.
Gdy Jeż stawy wreszcie przebrnął,
Połyskiwał zbroją srebrną.

Po swojemu, po kociemu:
„Droga Lalu, powiedz, czemu
Siedzisz ciągle na tapczanie?
Wstań, kochanie, pójdź, kochanie,
Do ogrodu na igraszki.
Tam śpiewają cudnie ptaszki,
Tam fruwają barwne ważki,
Tam po stawie łódka płynie
I przegląda się w głębinie,
Tam szeleści wiatr wesoły,
Szczerozłote brzęczą pszczoły,
Pachną kwiaty, dzwonią dzwońce,
A na niebie wisi słońce
I przygląda się z oddali,
I uśmiecha się do Lali.
Nim uśmiechać się przestanie,
Wstań, kochanie, pójdź, kochanie,
Odbędziemy sobie w zgodzie
Piękną podróż po ogrodzie”.

Kroczył naprzód niestrudzony,
Rtęcią złudnie posrebrzony,
Miecz wyostrzył, jak należy,
A gdy mrok się rozlał szerzej,
Zszedł w Dolinę Nietoperzy.
Czuł, że bój nie będzie błahy:
Nietoperze z kutej blachy,
Z metalicznym skrzydeł chrzęstem,
Uderzyły rojem gęstym,
Ćmy blaszane o północy
Przyleciały do pomocy,
A ze szczelin pełzły strachy,
Nocne strachy z kutej blachy.

Idzie lalka środkiem dróżki,
Lekko stawia drobne nóżki,
Kot odpędza od niej muszki
I prowadząc ją za rękę,
Mruczy kocią swą piosenkę.
Lalkę każdy kwiatek wita,
Każda trawka pospolita,
Wszystko w oczach jej rozkwita.
Pierwsza głos zabrała róża:
„Patrzcie, lalka! Jaka duża!
Jakie oczy ma błękitne!
W takich oczach chętnie kwitnę”.

Jeż odważnie się najeżył,
Halabardą się zamierzył,
Wpadł w sam środek nietoperzy
I na oślep ciął z rozmachem
Napastliwą groźną blachę.
Ciem padały całe stosy,
A on wciąż zadawał ciosy,
Nietoperzy chmary tępił,
Tarczę pogiął, miecz przytępił,
Deptał blachę pokonaną,
A gdy bój się skończył rano,
Stwierdził Jeż swój triumf świeży,
Więc z Doliny Nietoperzy,
W której posiał śmierć i trwogę,
Wyszedł znów na gładką drogę.
Mgła, jak zwykle, drogi strzegła,
Droga prawą stroną biegła.
A gdy świt był niedaleko,

Na grzebieniu gra walczyka,
A tak wabi ta muzyka,
Że tuż za nim środkiem drogi
Kroczy bocian długonogi
Przystrojony w białe piórka,
Za bocianem mknie wiewiórka,
Za wiewiórką myszka polna,
Za nią ślimak pełznie z wolna,
A stonoga, sapiąc srodze,
Dudni setką nóg po drodze.
Tomek patrzy się z zachwytem
Na skowronki pod błękitem,
Na pasące się owieczki,
Na płynące w poprzek rzeczki
Białe gąski, na obłoczki,
Na prześliczne te widoczki.
Wreszcie usiadł sobie w cieniu,
Grając pięknie na grzebieniu
I muzyki tej w skupieniu
Słucha bocian, ślimak słucha,
Mysz nadstawia pilnie ucha,
A wiewiórka ze stonogą
Wprost nasłuchać się nie mogą.
Tomek przerwał i powiada:
„Zaszczyt dla mnie to nie lada
Tak szanownych mieć słuchaczy,
Niech więc każdy usiąść raczy,
Państwo chyba nie pogardzą,
Miejsca nie brak, proszę bardzo”.
Wszyscy kołem go obsiedli:
„No, a co będziemy jedli?
Bez pieniędzy jeść nikt nie da,
A z pieniędzmi u nas bieda”.

I cały zapas hurtem
Rzuciłem dziś za burtę”.
Na pokład wybiegł Brandon:
„Hej, wy, piracka bando,
Rabunku nadszedł czas.
Czy kto nie mijał nas?”.

PIRLIPATKA
Najmiłościwszy panie,
Królowo miłościwa,
Książę – znowu przybywam,
Lecz nieco odmieniona…

„Mijało korwet wiele,
Mijały karawele,
A tam po fal głębinie
Kupiecki statek płynie”.
Rzekł Brandon podniecony:
„Podejdźmy z lewej strony,
Uderzyć trzeba stąd.
Uwaga! Szykuj lont!”.
Gdy statki się zrównały,
Zawołał Brandon śmiały:
„Stać! Ja mam w waszą stronę
Armaty wymierzone,
Zatopię ten wasz rupieć!
Czy chcecie się okupić?
Nie żądam złotych gór,
Lecz ryżu jeden wór!”.
To słysząc, wnet szalupę
Kapitan słał z okupem.
I znów po wód głębinie
Na wschód korweta płynie.
Wtem Grek zawołał z dzioba:
„Wytrzeszczam ślepia oba,
Przeszywam dal na wskroś
I w dali widzę coś!”.
Tu Brandon wlazł na reję:
„Hej! Wyspa tam widnieje!
Dostrzegam na niej wieżę
I mur, co wyspy strzeże,

Ćwiartka trwa dwa razy tyle,
Stanął Jeż nad wielką rzeką.
A cała nuta – osiem razy dłużej Nurt burzliwy i spieniony
I za podstawę do piosenki służy. Tworzył wiry z prawej strony.
Jeż to zoczył, lecz nie zboczył,
Gdy gwiżdże lokomotywa,
Tylko w środek wirów skoczył.
Jeden gwizd krótszy, drugi dłuższy
bywa.
Płynął
śmiało jak na połów,
Ryk syreny jeden może być krótki,
drugi
A agdy
przemógł moc żywiołów,
Może być długi.
Ujrzał Wyspę Trzech Bawołów.
Był na wyspie las potężny,
Tak samo w brzmieniu piosenki Nie drewniany, lecz mosiężny,
Mogą być krótsze albo dłuższe dźwięki
Z lasu, –sadząc przez wądoły,
Wyskoczyły dwa bawoły
Uczył się tego Chopin, kiedy był maleńki,
I ruszyły wprost na Jeża,
I wy musicie uczyć się dopóty, Który dotknął już wybrzeża.
Aż każde z was potrafi rozróżnić Ziemia
wartośćdrżała,
nuty. tratowana
Przez bawoły. Gęsta piana
Teraz już wiecie wszystko, co i jak,
Wystąpiła im na pyski,
Tak jakby w ręce był uczony szpak.
W ślepiach drgały krwawe błyski,
Nie wypuszczajcie go z ręki,
A kopyta ich potężne,
Siądźcie, będziemy razem uczyć się
Niepiosenki.
zwyczajne, lecz mosiężne,
I mosiężne wielkie rogi
Wlazł kotek na płotek
W sposób groźny i złowrogi
I mruga,
Skierowały się na Jeża:
Krótka to piosenka,
Tylko bawół tak uderza.
Nie długa.
Jeż, do walki już gotowy,
Wyjął z pochwy miecz stalowy,
Szpak ją gwiżdże razem z kosem W bok uskoczył i zawzięcie
Nad lasem,
Rąbnął mieczem. Straszne cięcie
Kaczka nuci cienkim głosem, Zmiotło sześć bawolich rogów,
A indyk basem.
Które spadły wśród rozłogów.
Gęś z kogutem-zabijaką
Ich mosiężny dźwięk rozbrzmiewał,
Wtórują im jako-tako.
O mosiężne tłukł się drzewa
I przez echo powtórzony,
Śpiewa cielę w czarne łaty
Brzmiał i grzmiał na wszystkie strony.
I koziołek brodaty,
I kurka
A bawoły, chyląc głowy,
Z podwórka,
Legły rzędem. Jeż stalowy
I jeż,
Stał podparty halabardą

IV
Na brzegu stał tłum ludzi,
A wszyscy byli rudzi,
Wszyscy zielonoskórzy,
Półnadzy, a niektórzy
Mieli niemądre miny
I sztuczne nosy z gliny,
A wydłużone tak,
Że siadał na nich ptak.
Nasz Brandon nie znał trwogi.
Na czele swej załogi
Do wyspy przybił łódką
I tak przemówił krótko:
„Po morzach król mój hula,
Przybywam tu od króla,
Pocisków mam w sam raz
Tyle, by podbić was”.
Tak rzekł. Lecz tłum tubylczy
Przygląda się i milczy.
„Cóż by to znaczyć miało?! –
Zawołał Brandon śmiało. –
Stoicie niby mumie,
Czy mówić nikt nie umie?
Czy z armat mam was tłuc?
Hej! Który tu jest wódz?”.
Wtem sternik niespodzianie
Zawołał: „Kapitanie,
Tu nie potrzeba walki,

SCENA CZTERNASTA

Lis tych słów uważnie słuchał,
Po czym rzekł, zdejmując z ucha
Swój kapelusz zawadiacki:
„Umiem piec ze śniegu placki,
Mam do tego obok, w lasku,
Piec własnego wynalazku.
Kto dostarczy kupę śniegu
I dorzuci mi do tego
Połeć sadła lub słoniny,
Ten w niespełna pół godziny
Prosto z pieca na śniadanie
Placków tłustych niesłychanie
Pełny taki wór dostanie”.

WACEK
Nie pchaj się, Tomek, przecież widzisz, że muszę mu jeszcze przyprawić nos.
TOMEK
Oczy są najważniejsze! O, masz tu kawałki węgla… Wziąłem je ze szkoły.
ZOSIA
A kto ma miotłę?
WACEK
O, właśnie. Mówiłem ci, Jurek, żebyś przyniósł miotłę.

Mówiąc to, potrząsnął worem,
Że aż z wora nad otworem
Buchnął, mile łechcąc w chrapach,
Pieczonego ciasta zapach.
Zaś Witalis prawił dalej:

JUREK
Jest miotła… Trochę zniszczona, ale lepszej nie udało się znaleźć.
ANTEK
Przyniosłem z domu kapelusz. Dziurawy, ale nie szkodzi.

„Mnie bynajmniej się nie pali,
Takie placki stale jadam,
Ale sobie trud ten zadam,
By wyżywić was do wiosny,
Bo wasz wygląd jest żałosny.
Co za placki! Szkoda gadać!
Mógłbym tydzień opowiadać
O ich cudnym aromacie,
O ich smaku! Otóż macie”.

WACEK (umocowując oczy)
No, oczy już ma! Dawaj miotłę!
WANDA
Włóż mu ją pod pachę…
ANTEK
Puśćcie mnie, zobaczymy, czy kapelusz wejdzie mu na głowę.

Z tymi słowy wyjął z wora
Placków tuzin czy półtora
I sam zjadł je z apetytem,
Pomlaskując sobie przy tym.

(Wsuwa Bałwanowi na głowę kapelusz).
JUREK I ZOSIA
Wspaniale!

PIOTRUŚ
Ach, jaki ładny!
(Biorą się za ręce, otaczają Bałwana kołem i przygadują mu).
WACEK
Ma Bałwan ruchy niezdarne.
ZOSIA
Oczy jak węgiel czarne.
ANTEK
Ramiona muskularne.
TOMEK
Każdą nogę jak słup.
RAZEM
Idzie Bałwan: tup-tup, tup-tup, tup-tup…
(Śmieją się).
TOMEK
Chodźcie ze mną, muszę wam coś powiedzieć.
(Dzieci stają w jednym szeregu na przedsceniu; Tomek, wysunięty o krok naprzód, wskazuje na dzieci, o których mówi).
Piotruś nie był dzisiaj w szkole,
Antek zrobił dziurę w stole,
Wanda obrus poplamiła,
Zosia szyi nie umyła,
Jurek zgubił klucz, a Wacek
Zjadł z kredensu cały placek.
JUREK
Któż się ciebie o to pyta?
TOMEK
Nikt. Ja jestem skarżypyta.
(Cofa się do szeregu).

(Jaś i Kasia tańczą, stojący po bokach Wacek
i Zosia w takt tańca klaszczą w dłonie. Po skończonym tańcu podbiegają do tancerzy. Zosia całuje Jasia, Wacek całuje Kasię, są zachwyceni
tańcem).
WACEK
Musicie zatańczyć w naszej świetlicy! Chodźcie z nami,
pani nauczycielka będzie zachwycona.
JAŚ
Nie możemy. Musimy tu zaczekać na panią milicjantkę.
KASIA
I na ciocię.

SCENA DZIEWIĄTA
CIOTKA
Cha, cha, cha, cha, cha, cha!
JAŚ
Ciocia!
(Biegnie do niej, rzuca się jej
na szyję).
CIOTKA
Nie! To zupełnie nie do wiary! Szukam was po całym mieście. Nigdzie nie
mogę znaleźć i nagle… (Śmieje się). Nagle podchodzi do mnie jakaś nieznajoma milicjantka i pyta:
„Czy pani jest Ciotką-Chichotką”… (Śmieje się). To świetne, co? (Śmieje się). I powiada mi: „Jaś i Kasia są na placu Zwycięstwa i czekają na panią”… Ciotka-Chichotka…
Cha, cha, cha… Pyszny kawał! (Śmieje się). Niedługo całe miasto będzie wiedziało, że jestem Ciotką-Chichotką… Cóż ja na to poradzę, że mi zawsze wesoło? Trudno!
(Śpiewa; jest groteskowo gruba, ale bardzo lekka i śpiewając, wykonuje zwinne ewolucje taneczne).

KASIEŃKA
Mamo, wolniej, bo pogubię trzewiczki!
MACOCHA
Ciszej! Posłuchajmy, co herold obwieszcza.

Biegnie Czerwony Kapturek,
Biegnie prosto przed siebie,
Nie ogląda jaszczurek
Ani chmurek na niebie,
Nóżkami szybko drepce
Do babci, co w izdebce
Na przyjście wnuczki czeka.

(Wchodzi Pirlipatka).

Dekoracja ta sama, ale zapadł już wieczór, ściemniło się; w oknach domów zapaliły się
świeczki, na niebie – gwiazdy i księżyc. Scena jest oświetlona, tylko światło jest inne.
Odgłosy markujące ruch pojazdów łączą się teraz z ruchem świateł reflektorów. Dzieci
kończą lepienie bałwana ze śniegu. Snują się przechodnie. Dźwięki sygnałów. W oddali
przejeżdżają oświetlone autobusy, na placu, w odpowiednich miejscach, co pewien czas
zapalają się światła czerwone i zielone, regulujące ruch.

HANECZKA
Mamo, mamo, gdzie rękawiczki?

CZERWONY KAPTUREK
„Babcia czeka od godzin już kilku.
Muszę lecieć, pa-pa, panie wilku!”.

(Układa ziarnko na deskach łoża).

Bo nam kiszki marsza grają,
Opowiadaj, lisie, ściśle,
O niezwykłym swym pomyśle!”

MACOCHA
Czy słyszycie, Kasieńko, Haneczko,
Trąby grają gdzieś niedaleczko!
Może z lasu wracają myśliwi?
Hej, Kopciuszku! No, ruszaj się! Żywiej!
Otwórz okna! Nie tak! Jeszcze szerzej!
Może jadą na turniej rycerze?
Patrzcie! Widać już… Godła królewskie…
Na różowym tle lilie niebieskie.
Tak! To herold! No, dość smutnych minek!
Dość narzekań! Lecimy na rynek!
Przypudrujcie noski, córuchny,
A ty wracaj, Kopciuszku, do kuchni!

WILK
„No to śpiesz się, Czerwony Kapturku”.

HEROLD
Do rycerzy, do szlachty, do mieszczan…
Król Jegomość kieruje orędzie:
„Niech lud pozdrowiony będzie
I niech każdy nadstawi ucha,
I niech każdy uważnie słucha.
Król Jegomość, wielce wzruszony,
Ogłasza na wszystkie strony,
Że, jak każe pradawny zwyczaj,
Szuka nadobnej żony dla syna-Królewicza,
Gdyż Królewicz jest tak rycerski,
Że porzucić chce stan kawalerski,
Obwieszczam więc wszystkim i wszędzie,

Wilk spoglądał z daleka,
Postał jeszcze z minutę
I popędził na przełaj, skrótem.
Popędził przez ostępy,
Złowrogi i podstępny,
Mknął szybko borem-lasem,
Tak podśpiewując basem:

Kiedy rondle pucuję
I podłogę szoruję,
Wesoło tańczę wkoło.
Kiedy lecę do biura,
Choćby deszcz i wichura,
Wesoło mi, wesoło!
I śmieję się, i śmieję się,
Że tak mi dobrze dzieje się!
(Tańczy Jaś, Kasia, Wacek i Zosia. W czterech
rogach sceny wykonują w takt muzyki ewolucje taneczne).
Ja jestem ciotka,
Cha, cha, cha, cha,
Ciotka-Chichotka,
Cha, cha, cha, cha,
Mówią mi, że pstro mam w głowie,
A ja wiem, że śmiech – to zdrowie.
Cha, cha, cha, cha,
Hi, hi, hi!
Ach, jak wesoło mi!
Kiedy słońce zaświeci,
Kiedy bawią się dzieci,
Wesoło tańczę wkoło.
Kiedy ludzie pracują,
Kiedy domy budują,
Wesoło mi, wesoło!
I śmieję się, i śmieję się,
Że tak mi dobrze dzieje się!
(Zza kulis wysuwają się, trzymając się pod ręce, Górnik, Tkaczka, Traktorzysta, Listonosz
i biorą udział w tańcu).
Ja jestem ciotka,
Cha, cha, cha, cha,

MRÓZ
Dzięki, dzięki za uznanie,
Lecę dmuchać!
ZIMA

Pan zostanie.
Zaraz… która to godzina?

(Patrzy na zegarek).
Nowy Rok się wnet zaczyna,
Chcę go przyjąć jak należy:
Niech pan śnieg nasypie świeży,
Niech zamrozi pan powietrze,
By rtęć spadła w termometrze,
I niech dmucha pan do rana
Z całej siły, proszę pana.
MRÓZ
Spełnię rozkaz co do joty.
BAŁWAN
Trzeba brać się do roboty!
ZIMA
Zaraz… która to godzina?
Nowy Rok się wnet zaczyna.
(Śpiewa).
Codzienna to nasza sprawa,
Wprzód praca – potem zabawa.
Nie chcemy w naszym kraju
Próżniaków i mazgajów.
ZIMA, MRÓZ, BAŁWAN (Razem śpiewają refren).
Zaczyna się Nowy Rok,
Zaczyna się Nowy Rok!
W nowym roku

CHÓR (Śpiewa).
Jedzie król,
Jedzie król,
Władca lasów, łąk i pól.
Jedzie król
Koni czwórką,
Jedzie król
Ze swą córką,
A za nimi dwór
Wiezie złota wór.

CHÓR (Śpiewa).
Jedzie król,
Jedzie król,
Władca lasów, łąk i pól…
KOT
Hola! Zatrzymać konie,
Na pomoc! Pan mój tonie!
Kto żyw, niech go ratuje!
Napadli na nas zbóje,
Okradli, ograbili,
Ratujcie, ludzie mili!

OCHMISTRZ (Śpiewa).
Król jest dzisiaj nie w humorze,
Każdy batem dostać może,
Król jest dzisiaj zły i srogi,
Uciekajcie, ludzie, z drogi!

KRÓL
Słyszycie to wołanie?
Niechżeż kolasa stanie,
Pośpieszcie się, dworzanie!

CHÓR
Jedzie król,
Jedzie król,
Władca lasów, łąk i pól.
Jedzie król
Koni czwórką,

OCHMISTRZ
Kot, najjaśniejszy panie,
Kot w Butach! Tak, poznaję!

Jedzie król
Ze swą córką,
A za nimi dwór
Wiezie złota wór.

DWORZANIN
No, śmiało! Skacz do wody!
Ty pierwszy, a ja drugi!
(plusk wody, okrzyki)
KOT
Zniknął w przybrzeżnym wirze,
Tędy, panowie, bliżej!

CIELĘTA
Bywaj zdrów, Pietruszka drogi!
Zasłona
JAŚ
Wilk się nam przywidział? Szkoda!

ODSŁONA TRZECIA
Dekoracje jak w pierwszej odsłonie, ale dużo rzeczy usunięto i jest prawie pusto.
PIETRUSZKA (Splata słomę).
Narobiłem się niemało,
Uprzątnąłem izbę całą.
(Wchodzi Worek).
Jak tam chory?
WOREK

Wyzdrowiałem,
Wyschłem, świetnie się wygrzałem.

PIETRUSZKA
Na nic więcej nie narzekasz?

JAŚ
Spójrz, Małgosiu, na tę ścianę…
To pierniki lukrowane.
MAŁGOSIA
A z tej strony nadziewane.
Skosztuj, czy czujesz smak róży?
JAŚ
Ułamiemy kawał duży!
Kiedy mama go dostanie,
Będzie miała używanie.
NARRATOR
Dość długo dzieci drwala zbierały łakocie,
Ani myśląc o powrocie,
A domkiem z pierników tak były zajęte,
Że dały się wziąć na przynętę.
To właśnie czarownica zła i gniewna srodze
Rozsypała słodycze na drodze.
I w ten sposób zwabiła Jasia i Małgosię.
Czarownicę poznacie po głosie!
CZAROWNICA
Hola! Cóż to za przybłędy
Mają śmiałość chodzić tędy?
Kto mi domek z pierników objada?
O, to zuchwalstwo nie lada!
MAŁGOSIA
Jasiu, słyszysz? Ładne rzeczy!
Ktoś nam okropnie złorzeczy.

MAŁGOSIA
Piękna była ta przygoda…

CZAROWNICA (Śpiewa).
Jestem groźna czarownica,
Cha-cha!
Zna mnie cała okolica,
Cha-cha!
Kiedy dnieje, kogut pieje,
Ja się śmieję
Ucha-cha!
Mam ja wilka na posługi,
Cha-cha!
Czy to słoty, czy szarugi,
Cha-cha!
Wicher wieje, z nieba leje,
Ja się śmieję
Ucha-cha!
Piernikami dzieci nęcę,
Cha-cha!
Kto tu wszedł, nie wyjdzie więcej.
Cha-cha!
Piec się grzeje, żarem zieje.
Ja się śmieję
Ucha-cha!

JAŚ
No to bardzo przepraszamy.
MAŁGOSIA
I wracamy już do mamy!
JAŚ
Tato nas na pewno zgani.
Tak nam przykro, proszę pani!
MAŁGOSIA
Ciszej… Skryjmy się za drzewa.
MAŁGOSIA
Ciszej! Ktoś ku nam się skrada.
To na pewno czarownica…
Skryjmy się, bo sierp księżyca
Na nas rzuca swoje światło.
JAŚ
Teraz uciec już niełatwo.
CZAROWNICA
Co to? Klatka jest otwarta?
Gdzie więźniowie? Cóż, do czarta?!
Pewno w kąt się gdzieś zaszyli…
Odezwijcie się w tej chwili!
Prędzej! Nie ma żartów ze mną,
Wnet was znajdę, choć jest ciemno,
Zrewiduję całą klatkę!
JAŚ
Patrz, Małgosiu… Mamy gratkę!
Podkradnijmy się czym prędzej
I zamkniemy w klatce jędzę.

JAŚ
Ty idź z prawa, a ja z lewa,
Cichuteńko, bez szelestu,
Gdzie się podział drut mój?
MAŁGOSIA

Jest tu!

JAŚ
No to bierzmy się do dzieła,
By nam jędza nie umknęła.
Jeden ruch drucianym prętem…
Hops! I drzwiczki już zamknięte.
CZAROWNICA
W klatce nie ma ich. A co to?
O, smarkaczu! O, niecnoto!
Mnie uwięzić tak szkaradnie?
Ciężka na was kara spadnie!
Wilku, hej! Mój wilku bury,
Do mnie! Wysuń swe pazury,
Ostre kły i zęby ukaż,
Wilczą paszczą dzieci ukarz!

CZAROWNICA
Powiem wam na pożegnanie,
Żeście dzielni niesłychanie.
Za to każde z was dostanie
Po pudełku czekoladek,
A dla mamy, na wypadek,
Gdyby bardzo się gniewała,
Będzie ciastek torba cała.
Może Jaś by sam je dobrał…
MAŁGOSIA
Pani dla nas taka dobra!
CZAROWNICA
Moja dobroć was zachwyca?
Przecież jestem czarownica.
Ale o tym – sza – nikomu!
Teraz lećcie już do domu.
JAŚ
Do widzenia!
CZAROWNICA
Bądźcie zdrowi.
Tędy, prosto ku domowi!

JAŚ I MAŁGOSIA (Śpiewają).
Tak się kończy nasza bajka.
Trala-lala!
Trala-la!
Stara bajka-samograjka.
Trala-lala!
Trala-la!
Bajka nazywa się
„Jaś i Małgosia”.
Tu już urywa się
„Jaś i Małgosia”.
Co z bajką łączy się,
To dobrze kończy się.
Trala-lala,
Trala-lala,
Trala-lala,
Trala-la!

GŁOS KOBIECY
Blask jaki od niej bije!
GŁOS MĘSKI
Księżniczka czy królewna?
GŁOS KOBIECY
Królewna! Jestem pewna!
KASIEŃKA
Mamo…
MACOCHA
No co, Kasieńko?

MACOCHA
To nieprawda, buziaczek masz słodki…
Dla mnie obie jesteście ślicznotki,
Porównać was można z kwiatuszkiem,
A nie z takim kocmołuchem – Kopciuszkiem!
Ja po prostu głowę tracę,
Wymyślam dla Kopciuszka coraz nowe prace,
Teraz jeszcze schowam mydło,
Niech wygląda jak straszydło!
W popiół nasypię grochu,
Niech go wybiera po trochu.
Gdy usmoli się ohydnie,
Wtedy już na pewno zbrzydnie!

PIETRUSZKA
Tak nie można! Fe! Nieładnie!
Idę w izbie sprzątnąć śmiecie,
A wy skaczcie, jeśli chcecie.
Lecę! Pędzę! Hejże – z drogi!

GŁOS MĘSKI
Kto to? Co za uroda!
Jakie ma ręce, szyję…

LODZIARZ
Lody sprzedaję, lody!
MIESZCZANIN
Śpieszcie się, piękne panny,
Agnieszki i Marianny,
Telimeny, Iwonki,
Klementyny, Agaty,
Bierzcie jedwab, koronki,
Sprawiajcie nowe szaty.
Ślicznotka czy brzydula
Pójdzie na bal do Króla!

KASIEŃKA
Mam ja, matko, zgryzotę nieustanną,
Żem brzydka i zostanę starą panną.
Ja bym chętnie wszystkie lustra potłukła,
Bo wyglądam w nich po prostu jak ta kukła:
Nos perkaty, pod nosem puszek…
Nie chcę brzydsza być niż Kopciuszek!

KRÓL
Kot w Butach! A to dziwy!

(muzyka)
HANECZKA
Spójrz mamo… Wchodzi po schodach
Jakaś Księżniczka młoda…

SKLEPIKARZ
Hej, do mnie, białogłowy!
Mam w sklepie towar nowy,
Wstążek wybór bogaty,
Atłasy i brokaty,
Wszystko paryskiej mody!

HANECZKA
Bo lusterko się ze mnie natrząsa,
Nie pomogą koronki i tiule,
Gdy wydałaś, matko, na świat brzydulę
Piegowatą i zezowatą,
I nic nie poradzisz na to!

OCHMISTRZ
To dziwne niesłychanie,
Spójrz, najjaśniejszy panie,
Kot w Butach! Spójrz, królewno,
Ubawisz się na pewno.

KRÓLEWNA
O, papo! Wielkie nieba!
Popędź tę całą zgraję,
Z pomocą śpieszyć trzeba!
Skacz, paziu, jesteś młody,
Ocenię twe zasługi.

CIELĘTA
Nie mów o niej! Niech przepadnie!

MIESZCZKA
Niech żyje Królewicz młody!
LODZIARZ
Lody sprzedaję, lody!

MACOCHA
A ty czemuś, córeńko, taka krzywa?
Na czym ci, Kasieńko, zbywa?

STANGRET
Uwaga! Z drogi, śledzie,
Bo król z królewną jedzie!
Któż to na drodze staje?
Kot w Butach, słowo daję!

OCHMISTRZ
Jego Królewska Mość
Nadchodzi wraz z Królewiczem,
Każdy przybyły gość
Ma przejść przed ich obliczem.
Każda z młodych dziewoi
Ma skłonić się, jak przystoi.
Do której Królewicz wyciągnie dłoń,
Niech ta dziewoja się zbliży doń
I niechaj w krótkim słowie
O sobie mu opowie.
Proszę więc wszystkie damy
Iść za mną… Zaczynamy…

Że dnia pierwszego czerwca
W pałacu bal się odbędzie,
I Król z całego serca
Na królewskie komnaty swoje
Zaprasza wszystkie dziewoje.
A którą Królewicz wybierze,
Którą pokocha szczerze,
Której da pierścień i słowo,
Ta będzie przyszłą Królową”.
MIESZCZANIN
Niech żyje Król miłościwy,
Dobrotliwy i sprawiedliwy!

MACOCHA
Czemu moja córeczka jest w pąsach?
Czemu moja Haneczka się dąsa?

(Wchodzi Milicjantka, staje na wysepce i reguluje ruch; na tylnym planie zjawiają się
przechodnie).

Po czym schował się w skorupie
na ze
bacie
siedli
wierzchem,
IWięc
do dziś
złości
tupie.
Pojechali, a przed zmierzchem
Byli już na Łysej Górze
I na koźlej siedząc skórze,
Zajadali mak z olejem
Babulejka z Babulejem.

Życie z tobą się ślimaczy,
Muszę zacząć żyć inaczej!

(Słychać granie trąbek).

Ja mięsa po prostu nie trawię,
Poprzestaję na jagodach i trawie.
A co ludzie mówią – to plotki.
Chcesz, dziewczynko, to się z tobą pobawię?
Może w kotki, a może w łaskotki
Czy w kosi-kosi-łapci?”.

CZERWONY KAPTUREK
„Za polaną, przy siódmym pagórku…”.

KRÓL
Ciekawym niesłychanie,
Co dalej z tym się stanie.

Lecz nie ma jej na mapie.
Czy sternik się połapie?”.
Rzekł sternik: „Nie wiem sam.
Najlepiej płyńmy tam”.

Po robocie pobiegł w gąszcze.
– Już ja to na chrząszczu pomszczę!
Lecz nie zastał chrząszcza w trzcinie,
Bo chrząszcz właśnie brzęczał w Pszczynie.

WILK
,,A gdzie mieszka babunia kochana?”.

KRÓLOWA (Zbliża się do wniesionego łoża).
Dajcie tu ziarnko grochu…

się rozpadła,
–Taradejka
Pokaż rożki,
pokaż rożki,
Babulejka
tylko
Dam
ci wełny
nazbladła,
pończoszki!
A Babulej tak powiada:
– Zawsze
jest inaoniemiał,
wszystko rada,
Ślimak
jęknął
Bat nam
został
w tejnie
podróży,
Tupnął
nogą,
której
miał,
Niech w podróży dalszej służy.

Ślimak całkiem już znudzony
Rzecze: – Dość mam takiej żony,

Nawet rzeczki, nawet zdroje,
Wszystko to jest właśnie moje!
Wół pomyślał: „Znakomicie,
Też rozpocznę takie życie”.

CZERWONY KAPTUREK
„Panie wilku, ja idę do babci,
Babcia chora i czeka od rana…”.

(Panna Służebna wybiega).
KRÓL
Dopiero po tej próbie
Pomyślimy o ślubie.

On wszędzie dotrze, on nie zna strachu,
Robi
swe zdjęcia, siedząc na dachu,
A rozpoznał go po
pysku,
Włazi na drzewo, zwisa na rynnie,
A przydybał na ściernisku.
Lin okrętowych czepia się zwinnie,
się auta w szalonym pędzie,
Był ubrany diabełChwyta
modnie:
do wody… Musi być wszędzie,
Tabaczkowe nosiłSkacze
spodnie,
Tak moi drodzy, to nie przelewki,
Kusy fraczek granatowy,
Nikt nie prześcignie pana Soczewki.
Zapinany do połowy,
Kamizelkę, krawat nowy,
A na samym czubku głowy

Wódz ma dopiero dziesięć lat,
A jednak idąc w ojca ślad,
Buduje miasto na polanie,
By mogli mieszkać w nim Indianie.
Obmyślił wszystko należycie
I wyrysował plan w zeszycie,
Potem przez kilka dni wytrwale
Wymierzał teren, wbijał pale,
Oznaczał sznurkiem ogrodzenia
I napisami na kamieniach
Zaznaczał place i ulice.
Do pnia przywiązał zaś tablicę
Z napisem: MIASTO INDIAN POLSKICH
WZNIESIONE PRZEZ RODZEŃSTWO SOLSKICH.

Panienieczka z pudełeczka

Był pan Szczuka bardzo srogi,
Więc do diabła rzekł: „Do nogi!”.
Wyjął smycz ze skóry byczej
I uwiązał go na smyczy.

Jest on filmowym operatorem.
Spójrzcie na niego! Rano, wieczorem,
O każdej porze z wielkim przejęciem
Robi bez przerwy zdjęcie za zdjęciem,
Kręci, filmuje wszystko, co da się;
Te jego filmy po pewnym czasie
Każdy z nas może obejrzeć w kinie.
Ach, pan Soczewka z tych filmów słynie.
To nie zabawki, to nie przelewki!
Nikt nie prześcignie pana Soczewki.

Mawiali o nim Szwedzi,
I
Że w nim stu diabłów siedzi,
Tatarzy z trwogi słabliByło tak: w sędziwym lesie,
Na widok jego szabli, Który widać na bezkresie,
A Turcy – zwykła rzecz
–
Mieszkał
bury wilk Barnaba,
Zmykali przed nim precz.
Zamożniejszy od nababa.

Obolała, poraniona,
Postukuje korzeniami,
Wymachuje gałęziami
I brzozowym głosem szemrze:
„Chłopcy, chłopcy, dobrze wiem, że
Ran mych prędko nie wygoję,
Że mi nikt gałęzi mojej
Nie przywróci nigdy, nigdy…
Czy wam nie żal mojej krzywdy?”.

Niech ci któraś pomoże,
Wnieście tu szybko łoże,
To ze słoniowej kości
Dla honorowych gości.
A jeszcze poprzynoście
Prześcieradła i pościel,
I materaców osiem
Dobrze nabitych włosiem.
Do tego dziesięć pierzyn,
Wypchanych jak należy.
A z piwniczego lochu
Przynieście ziarnko grochu.

Cylinderek ciemnoszary
I rogowe okulary.
Miał do tego bródkę krótką
I gdy mówił, trząsł tą bródką.

Żył pan Szczuka pod Olkuszem.
Łowił ryby kapeluszem,
Każdy, jak wiemy, nad czymś się trudzi
Straszył jeże, muchy
łapał,
I jakiś
zawód ma każdy z ludzi.
Wreszcie popadłZnamy
w taki zapał,
ich tyle, że bierze strach aż:
Że gdy zima w polu
Jestsłabła,
więc lakiernik, górnik i blacharz,
Na przynętę schwytał
diabła.
Lekarz,
listonosz i maszynista,
Zdun, no i strażak, rzecz oczywista,
Lotnik, agronom, stolarz, mierniczy,
Jest i buchalter, co ciągle liczy,
Jest i ogrodnik, co sadzi drzewka,
Krawiec i fryzjer. A pan Soczewka,
Chociaż zawodem żadnym nie gardzi,
Jednak swój własny kocha najbardziej.

A z okienka patrzy żona
I wciąż woła niestrudzona:

Dalej męczy: – Pokaż rożki,
Dam ci za to krawat w groszki.

Wszystkie trzciny po wsze czasy,
Łąki, pola oraz lasy,

Opowiedział dzięcioł sowie

Ślimak pełznie środkiem parku,
A dom wisi mu na karku,

Ale żona, jak to żona,
Nic jej nigdy nie przekona,

Tak ze sobą tańcowały,
– A cóż za to pan dostaje?
Aż uszyły
– Też pytanie! Wszystkie
gaje, fartuch cały!

Gdy wojna się skończyła,
Wsiadł rycerz Szaławiła
Na bułanego konia, Opowieści różne znacie:
Za giermka wziął gamonia,
Więc opowieść o piracie,
Co po wsiach kury kradł,
O Magiku Mechaniku,
I milcząc, ruszył w świat.
O zaklętym koguciku,
O północnym, groźnym wietrze
chorym termometrze.
Miał giermek Roch naI oimię.
O uczonym kocie w butach
Nos odmrożony w zimie
Na gębie mu wykwitałI o wyspach Bergamutach,
Jak rzepa pospolita, O diabełku na kominie,
O sierotce Klementynie,
A nade wszystko Roch
O entliczku, o pentliczku
Spać lubił, bo był śpioch.
I o Janku Wędrowniczku,
O Paproszku – mądrym skrzacie –
Miał rycerz zbroję podłą
I niewygodne siodło, Wszystkie te historie znacie.
Ale dziś mam – daję słowo –
Do tego uprząż biedną
I strzemię tylko jedno,Bajkę dla was całkiem nową.
Lecz za to żył w nim duch,
Posłuchajcie: pod Dąbrową
Co starczyłby za dwóch.
Jest dąbrowa. W tej dąbrowie
Tylko na jedną nogę Opowiedział dzięcioł sowie
O tym, czego się dowiedział,
Przy bucie miał ostrogę,
Kiedy w leśnej dziupli siedział.
Gorący w walkach udział
Ja to wszystko podsłuchałem
Sprawił, że włos mu zrudział.
Nietęgą postać miał, I czym prędzej zapisałem.
Lecz rycerz był na schwał.

Krasnoludki z wszystkich miast
Urządziły w lesie zjazd.
Program zjazdu był taki:
Po pierwsze –
Gdzie zimują raki?
Po drugie –
Czy brody są dosyć długie?
Po trzecie –
Czy zima może być w lecie?
Po czwarte –
Co robić, żeby dzieci nie były uparte?
Po piąte –
Skąd wiadomo, że zawsze po czwartku jest piątek?
Po szóste –
Dlaczego niektóre orzechy są puste?
Pierwszy mówić miał najstarszy,
Ale tylko czoło zmarszczył;
Drugi mówić miał najmłodszy,
Więc powiedział coś trzy po trzy;
Potem głuchy streścił szeptem
Wszystko to, co słyszał przedtem;
Ślepy mówił o kolorach,
Lecz przeoczył coś, nieborak;
Zaś niemowa opowiedział
O tym, czego sam nie wiedział.
Mańkut milcząc spojrzał wokół
I napisał tak protokół:
„Krasnoludki z wszystkich miast
Urządziły w lesie zjazd.
O czym tam się mówiło przez dwanaście godzin,
To pana, proszę pana, zupełnie, ale to zupełnie
nie obchodzi!”.

Lecz wyjść z domu dla ślimaka
To jest rzecz nie byle jaka.

– Pokaż rożki, mój kochany,
Dam ci za to łyk śmietany.

górą, nitka bokiem,
Wół go pyta: – Panie Igła
chrząszczu,
zerka jednym okiem,
Po co pan tak brzęczyIgła
w gąszczu?

Przygody rycerza Szaławiły

Krasnoludki

I nie mówiąc nic nikomu,
Po kryjomu wyszedł z domu.

Ślimak chowa się w skorupie.
– Głupie żarty, bardzo głupie.

Sunie
zwinna, zręczna, śmigła.
– Jak to – po co? To jest
praca,
Nitka szepce: – Co za igła!
Każda praca się opłaca.
Wszyscy byliśmy zawsze niezmiernie ciekawi, jak pan Kleks radzi sobie z gotowaniem
na tyle osób, ale wstęp do kuchni był zabroniony. Dopiero w zeszłym tygodniu pan Kleks
oznajmił, że przydziela mnie do kuchni i wyznacza na swego pomocnika. Byłem tym za
chwycony i chodziłem po Akademii dumny jak paw.
Gdy Mateusz zadzwonił na obiad, wszyscy chłopcy pobiegli do jadalni,

Popatrzył błazen chytrze:
– Niech król wpierw nogi wytrze,
Nie znoszę, gdy jest brud,
A tu jest brudu w bród.

Jadą dalej, wtem na szosie
Pogubili obie osie.
– Mocniej siedź na taradejce –
Rzekł Babulej Babulejce
I ze śmiechem ściągnął lejce.
Tym sposobem znów przebyli
Siedem mil. Na ósmej mili

– Mój ślimaku, pokaż rożki,
Dam ci sera na pierożki.

– Ja ci tu pobrzęczę, wole,
Dosyć tego! Jazda w pole!
I dał taką mu robotę,
Że się wół oblewał potem.

Igła biegnie
drobnym
ściegiem,
W Szczebrzeszynie chrząszcz
brzmi
w trzcinie
za igłą – nitka biegiem.
I Szczebrzeszyn z tegoAsłynie.

Radzili ministrowie,
Kto to królowi powie,
Lecz każdy z nich się bał:
A nuż król wpadnie w szał?
Miał błazna król na dworze.
Raz król był nie w humorze,
Więc gońca wysłał wnet,
By błazen zaraz szedł.

Ale ślimak się opiera:
– Nie chcę sera, nie jem sera!

– Jak to? Czyż ja nic nie robię?
Przecież właśnie brzęczę sobie!

Igła naprzód – nitka za nią:
– Ach, jak cudnie tańczyć z panią!

Wzdychały dworskie damy:
– Jakżeż powiedzieć mamy –
Nasz królu, tak a tak…
Odwagi na to brak.

Podłoga jest ze złota,
Lecz pełno na niej błota,
Osiada wszędzie kurz…
Któż skarci króla, któż?

I król powiada: – Błaźnie,
Mam humor zły wyraźnie,
Coś wesołego mów,
Chcę słuchać twoich słów!

Ślimak

Jak nie wrzaśnie: – Cóż to znaczy?
Czemu to się wół próżniaczy?!

Tańcowała igła z nitką,
Igła – pięknie, nitka – brzydko.
Igła cała jak z igiełki,
Nitce plączą się supełki.

Chrząszcz

Silili się ochmistrze,
By mieć podłogi czystsze,
Lecz brud przynosił król
Z polowań, z łąk i pól.
Martwili się dworzanie,
Że pałac jest w tym stanie,
Bo nikt już nie miał sił,
By zmiatać brud i pył.

Pies rozumie, bo ja wiem,
Jak rozmawiać trzeba z psem.

I zabawnie szczerzy kły,
Choć nie bywa nigdy zły.

Po wolemu, tęgim basem.
A tu Maciek szedł tymczasem.

Tańcowała igła z nitką

Z kąpieli każdy korzysta,
A mucha chciała być czysta.
W niedzielę kąpała się w smole,
A w poniedziałek – w rosole,
We wtorek – w czerwonym winie,
A znowu w środę – w czerninie,
A potem w czwartek – w bigosie,
A w piątek – w tatarskim sosie,
W sobotę – w soku z moreli…
Co miała z takich kąpieli?
Co miała? Zmartwienie miała,
Bo z brudu lepi się cała,
A na myśl jej nie przychodzi,
Żeby wykąpać się w wodzie.

Król i błazen
Był król, co prosto z błota
Szedł w pałacowe wrota
I nie wycierał nóg,
Chociaż je wytrzeć mógł.

A starym babciom śnią się
Ich wnuczkowie różowi,
I małe pulchne wnuczki
W czepkach z różowej włóczki.

Gdy psu kość dam – pies ją ssie,
Bo to są zwyczaje psie.

Wrócił do dom i wesoło
Zaczął brzęczeć pod stodołą

Mucha

Leniuchom śnią się ściągaczki,
Łasuchom – placki z czereśni,
Kłamczuchom – kaczki-dziwaczki,
I tylko mnie się nic nie śni,
Bo za oknem chodzi sen,
A ja nie wiem, czy to ten.

Generał o groźnym wąsie
Śni się żołnierzowi.

Potem biegł zwyczajem psim,
A ja biegłem razem z nim.
On ujadał. A ja nie.
Pies i tak rozumie mnie,

Kiedy dłoń wyciągam doń,
Grzecznie liże moją dłoń

Łódź pobiegła pod Opole
W jakichś bardzo ważnych sprawach –
Tylko nikt nie wiedział w szkole,
Gdzie podziała się Warszawa.

Żarłokom śnią się zwykle
Serdelki i pierogi,
Sportowcom – motocykle,
Psotnikom – milicjant srogi,
A brudasom – straszydła
Z kolorowego mydła.

Chłopcom śnią się podróże
I bohaterskie walki,
A dziewczynkom – obłoki i róże,
Śpiewające ptaki i lalki,
Albo piesek niewielki,
Który śpi obok w łóżku,
A czasem pantofelki
I bajka o Kopciuszku.

Wy nie wiecie, a ja wiem,
Jak rozmawiać trzeba z psem,
Bo poznałem język psi,
Gdy mieszkałem w pewnej wsi.
A więc wołam: – Do mnie, psie!
I już pies odzywa się.

Stary Giewont zląkł się wielce
I przykucnął pod parkanem,
Każdy myślał, że to Kielce,
A to było Zakopane.

Żeglarzom śnią się statki,
Lotnikom – samoloty,
A sierotom – ich matki,
A gospodarzom – kłopoty.

Za oknami chodzi sen –
Czy to ten, czy nie ten?
Jednemu,
Nie wiedzieć czemu,
Śnią się złote owady
Drugiemu – rzeki z kremu
I góry z czekolady.

Szliśmy razem – ja i on,
Pies postraszył stado wron,

Jak rozmawiać trzeba z psem

Tam gdzie wpierw płynęła Wisła,
Wyskoczyła wielka góra,
Rzeka Bzura całkiem prysła,
A powstała góra Bzura.

To wszystko tak długo trwało,
Że przez ten czas całą Białą
Przemalowano na zielono,
A do Zielonej stonogi nie proszono.

Sny

Gdy pisałem wierszyk ten,
Pies u nóg mych zapadł w sen,
Potem wstał, wyprężył grzbiet,
Żebym z nim na spacer szedł.

Trzeba prędzej oddać globus do naprawy,
Bo nie może Polska istnieć bez Warszawy!

Siedlce wpadły do Krakowa,
Kraków zmienił się w jezioro,
Nowy Targ za San się schował,
A San urósł w górę sporą.
Tatry, nagle wywrócone,
Okazały się w dolinie,
Wieprz popłynął w inną stronę
I zawadził aż o Gdynię.

Nie poszedł do szkoły, bo mu się nie chciało,
Nie odrobił lekcji, bo czasu miał za mało,
Nie zasznurował trzewików, bo nie miał ochoty,
Nie powiedział „dzień dobry”, bo z tym za dużo roboty,
Nie napoił Azorka, bo za daleko jest woda,
Nie nakarmił kanarka, bo czasu mu było szkoda.
Miał zjeść kolację – tylko ustami mlasnął,
Miał położyć się spać – nie zdążył – zasnął.
Śniło mu się, że nad czymś ogromnie się trudził;
Tak zmęczył się tym snem, że się obudził.

(Piosenka Macochy i jej córek)
HANECZKA
Gdybym wyładniała,
Wszystko bym oddała:
Sukienkę z koronek
I złoty pierścionek.
HANECZKA I KASIEŃKA
Oj, mamo, oj, mamo!
MACOCHA
Ciągle w kółko to samo!
HANECZKA I KASIEŃKA
Lepiej już Kopciuszkiem zostać,
Byle mieć
Gładką płeć
I powabną postać.
KASIEŃKA
Nie chcę być księżniczką,
Chcę mieć ładne liczko
I stopy, i ręce,
I nie chcę nic więcej.
HANECZKA I KASIEŃKA
Oj, mamo, oj, mamo!
MACOCHA
Ciągle w kółko to samo!
HANECZKA I KASIEŃKA
Lepiej już Kopciuszkiem zostać,
Byle mieć
Gładką płeć
I powabną postać.

SĄSIADKA
To ja pukam, kochanie,
Jestem waszą sąsiadką,
Lecz bywam tu bardzo rzadko,
Więc nie widziałaś mnie jeszcze.
Słuchaj, dziecko, pokrótce się streszczę:
Jestem stara, lecz byłam młoda,
I młodości mi twojej szkoda.
Nie masz matki, masz złą Macochę,
O tym wszystkim słyszałam trochę.
Chcę spełnić marzenia twoje,
Pożyczę ci moje stroje,
Złoty pierścień i złoty szal,
Pantofelki ze złotego atłasu…
Pojedziesz do Króla na bal.
Śpiesz się, dziecko, i nie trać czasu.
Masz tu jeszcze mydełko pachnące,
Kto się umyje nim – jaśniejszy jest niż słońce.
Śpiesz się, dziecko, będziesz czysta i gładka,
Nie zostanie śladu z Kopciuszka.
KOPCIUSZEK
Chyba śnię… Pani nie jest sąsiadka,
Pani pewno jest dobra wróżka?
SĄSIADKA
Wróżka musi być młoda, jeśli w ogóle wróżka bywa.
A ja jestem stara i siwa.
Zmyj szybko popiół i sadze
I rób wszystko tak, jak ci radzę.
(Kopciuszek śpiewa, słychać plusk wody).

SĄSIADKA
Zasznuruję ci teraz staniczek…
Nie zapomnij też wziąć rękawiczek.
KOPCIUSZEK
Ach, jak pięknie, jak pięknie, mój Boże!
SĄSIADKA
Jeszcze pierścień na palec ci włożę,
Włosy upnę… poprawię sukienkę…
KOPCIUSZEK
To sen chyba…
SĄSIADKA

A szal weź na rękę.
Chodź… Pojedziesz moją karocą,
Lecz pamiętaj: wróć przed północą,
Ten warunek musisz spełnić dokładnie,
Bo inaczej wszystko przepadnie,
Wszystko pryśnie, a zostanie niewiele:
Brudne łachy i groch w popiele,
Więc powtarzam…

KOPCIUSZEK

Ach, nie ma po co!
Wiem, że wrócić mam przed północą.
Dzięki… dzięki… Jestem taka szczęśliwa.

SĄSIADKA
A pamiętaj, że wróżek nie bywa.
Idź już, dziecko, karoca czeka.
Ja popatrzę tylko z daleka.
(Słychać tętent kopyt).

KASIEŃKA
Jak ona stąpa miękko,
Jak lekko… Daję słowo…
GŁOS MĘSKI
Ciszej,
Bo nic nie słyszę!
GŁOS KOBIECY
Królewicz skinął głową…
GŁOS MĘSKI
Królewicz się uśmiechnął…
GŁOS KOBIECY
Królewicz patrzy wkoło…
GŁOS MĘSKI
Królewicz zmarszczył czoło…
GŁOS KOBIECY
Ciszej,
Bo nic nie słyszę!
GŁOS MĘSKI
Ochmistrz damy przedstawia,
Imię każdej wymawia…
OCHMISTRZ
Panna Adela ze Srebrnego Strumyka,
Szlachcianka Fryderyka,
Panna Anna, córka Złotnika,
Panna Jola spod Mądralina,
Córka wdowy, panna Katarzyna,

Hrabianka Klementyna,
Panna Alina, córka Dworzanina,
Kasztelanka Helena,
Księżniczka Telimena,
Dwie panny Doroty:
Jedna – córka Starosty, druga – Dowódcy Floty.
A to… panna nieznana w mieście,
Która w skromności niewieściej
Nie zdradza i nie wymienia
Imienia ni pochodzenia.
(wrzawa, okrzyki zachwytu)
GŁOS I
Jaka piękna!
GŁOS II
Przyjrzyjcie się jej włosom i oczom!
GŁOS III
Panowie, tak nie można!
GŁOS IV
Niech panie się nie tłoczą!
Przed tronem zrobił się zator,
Więc głos teraz ponownie zabierze Narrator.
Powiem wam, moi drodzy, do uszka,
Że w pannie bezimiennej poznałem Kopciuszka.
A królewicz się nagle zapłonił,
Z tronu powstał i dwornie się skłonił,
I wyciągnął do niej ręce swe obie
Prosząc, by mu coś powiedziała o sobie.
Dziewczyna dumnie wzniosła czoło blade
I zamiast mówić, taką zaśpiewała balladę:

