
CIELĘTA
Nie mów o niej! Niech przepadnie!

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

CIELĘTA
Bywaj zdrów, Pietruszka drogi!

Z a s ł o n a

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?

SCENA CZTERNASTA

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.

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.

JUREK
Jest miotła… Trochę zniszczona, ale lepszej nie udało się znaleźć.

ANTEK
Przyniosłem z domu kapelusz. Dziurawy, ale nie szkodzi.

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.
(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, wska-
zuje 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 skoń-
czonym tańcu podbiegają do tancerzy. Zosia ca-
łuje 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! Szu-
kam was po całym mieście. Nigdzie nie 
mogę znaleźć i nagle… (Śmieje się). Nagle pod-
chodzi do mnie jakaś nieznajoma milicjantka i pyta: 
„Czy pani jest Ciotką-Chichotką”… (Śmieje się). To świetne, co? (Śmieje się). I po-
wiada 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 je-
stem Ciotką-Chichotką… Cóż ja na to poradzę, że mi zawsze wesoło? Trudno!

(Śpiewa; jest groteskowo gruba, ale bardzo lekka i śpiewając, wykonuje zwinne ewolu-
cje taneczne).

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 ewolu-
cje 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 rę-
ce, Górnik, Tkaczka, Traktorzysta, Listonosz 
i biorą udział w tańcu).

Ja jestem ciotka,
 Cha, cha, cha, cha, 

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.
(Panna Służebna wybiega).

KRÓL
Dopiero po tej próbie
Pomyślimy o ślubie.

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

KRÓL
Ciekawym niesłychanie,
Co dalej z tym się stanie.

(Wchodzi Pirlipatka).
PIRLIPATKA

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

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

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 

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

WILK 
,,A gdzie mieszka babunia kochana?”. 

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

WILK 
„No to śpiesz się, Czerwony Kapturku”. 

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

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.

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:

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.

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

CHÓR 
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.

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

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

KRÓL
Kot w Butach! A to dziwy!

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!

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

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

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

DWORZANIN 
No, śmiało! Skacz do wody! 
Ty pierwszy, a ja drugi!

(plusk wody, okrzyki)

KOT 
Zniknął w przybrzeżnym wirze, 
Tędy, panowie, bliżej!

JAŚ 
Wilk się nam przywidział? Szkoda! 

MAŁGOSIA 
Piękna była ta przygoda…

JAŚ 
No to bardzo przepraszamy.

MAŁGOSIA 
I wracamy już do mamy!

JAŚ 
Tato nas na pewno zgani. 
Tak nam przykro, proszę pani!

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!

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.

MAŁGOSIA 
Ciszej… Skryjmy się za drzewa.

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!

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.

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!

(Słychać granie trąbek).

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!

HANECZKA 
Mamo, mamo, gdzie rękawiczki?

KASIEŃKA 
Mamo, wolniej, bo pogubię trzewiczki!

MACOCHA 
Ciszej! Posłuchajmy, co herold obwieszcza.

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,

 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! 

MIESZCZKA 
Niech żyje Królewicz młody!

LODZIARZ 
Lody sprzedaję, lody! 

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

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
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:

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…

(muzyka)

HANECZKA 
Spójrz mamo… Wchodzi po schodach 
Jakaś Księżniczka młoda…

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

GŁOS KOBIECY 
Blask jaki od niej bije! 

GŁOS MĘSKI 
Księżniczka czy królewna? 

GŁOS KOBIECY 
Królewna! Jestem pewna! 

KASIEŃKA
Mamo… 

MACOCHA 
   No co, Kasieńko?

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).

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

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!

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

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!

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!

( P i o s e n k a  M a c o c h y  i   j e j  c ó r e k )

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.

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

Panienieczka z pudełeczka

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”.

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

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”.

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”.

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?”.

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…

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,

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!”.

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’’!

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. 

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…

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,

Opowiedział dzięcioł sowie

Opowieści różne znacie: 
Więc opowieść o piracie, 
O Magiku Mechaniku, 
O zaklętym koguciku, 
O północnym, groźnym wietrze 
I o chorym termometrze. 
O uczonym kocie w butach 
I o wyspach Bergamutach, 
O diabełku na kominie, 
O sierotce Klementynie, 
O entliczku, o pentliczku 
I o Janku Wędrowniczku, 
O Paproszku – mądrym skrzacie – 
Wszystkie te historie znacie. 
Ale dziś mam – daję słowo – 
Bajkę dla was całkiem nową. 

Posłuchajcie: pod Dąbrową 
Jest dąbrowa. W tej dąbrowie 
Opowiedział dzięcioł sowie 
O tym, czego się dowiedział, 
Kiedy w leśnej dziupli siedział. 
Ja to wszystko podsłuchałem 
I czym prędzej zapisałem. 

I

Było tak: w sędziwym lesie, 
Który widać na bezkresie, 
Mieszkał bury wilk Barnaba, 
Zamożniejszy od nababa. 

Przygody rycerza Szaławiły

Gdy wojna się skończyła, 
Wsiadł rycerz Szaławiła 
Na bułanego konia, 
Za giermka wziął gamonia, 
Co po wsiach kury kradł, 
I milcząc, ruszył w świat.

Miał giermek Roch na imię. 
Nos odmrożony w zimie 
Na gębie mu wykwitał 
Jak rzepa pospolita, 
A nade wszystko Roch 
Spać lubił, bo był śpioch.

Miał rycerz zbroję podłą 
I niewygodne siodło, 
Do tego uprząż biedną 
I strzemię tylko jedno, 
Lecz za to żył w nim duch, 
Co starczyłby za dwóch.

Tylko na jedną nogę 
Przy bucie miał ostrogę, 
Gorący w walkach udział 
Sprawił, że włos mu zrudział. 
Nietęgą postać miał, 
Lecz rycerz był na schwał.

Mawiali o nim Szwedzi, 
Że w nim stu diabłów siedzi, 
Tatarzy z trwogi słabli 
Na widok jego szabli, 
A Turcy – zwykła rzecz – 
Zmykali przed nim precz.

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.

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.

Ćwiartka trwa dwa razy tyle,
A cała nuta – osiem razy dłużej
I za podstawę do piosenki służy.

Gdy gwiżdże lokomotywa,
Jeden gwizd krótszy, drugi dłuższy bywa. 
Ryk syreny jeden może być krótki, a drugi
Może być długi.

Tak samo w brzmieniu piosenki
Mogą być krótsze albo dłuższe dźwięki –

Uczył się tego Chopin, kiedy był maleńki,
I wy musicie uczyć się dopóty, 
Aż każde z was potrafi rozróżnić wartość nuty.

Teraz już wiecie wszystko, co i jak,
Tak jakby w ręce był uczony szpak.
Nie wypuszczajcie go z ręki,
Siądźcie, będziemy razem uczyć się piosenki.

Wlazł kotek na płotek
 I mruga, 
Krótka to piosenka,
 Nie długa.

Szpak ją gwiżdże razem z kosem
 Nad lasem, 
Kaczka nuci cienkim głosem,
 A indyk basem. 
Gęś z kogutem-zabijaką 
Wtórują im jako-tako.

Śpiewa cielę w czarne łaty 
 I koziołek brodaty, 
  I kurka
  Z podwórka,
  I jeż,

Pan Soczewka w puszczy

Każdy, jak wiemy, nad czymś się trudzi 
I jakiś zawód ma każdy z ludzi. 
Znamy ich tyle, że bierze strach aż: 
Jest więc lakiernik, górnik i blacharz, 
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.

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.

On wszędzie dotrze, on nie zna strachu,
Robi swe zdjęcia, siedząc na dachu,
Włazi na drzewo, zwisa na rynnie, 
Lin okrętowych czepia się zwinnie, 
Chwyta się auta w szalonym pędzie, 
Skacze do wody… Musi być wszędzie, 
Tak moi drodzy, to nie przelewki, 
Nikt nie prześcignie pana Soczewki.

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

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.

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,

Stanął Jeż nad wielką rzeką.
Nurt burzliwy i spieniony
Tworzył wiry z prawej strony.
Jeż to zoczył, lecz nie zboczył,
Tylko w środek wirów skoczył.
Płynął śmiało jak na połów,
A gdy przemógł moc żywiołów,
Ujrzał Wyspę Trzech Bawołów.
Był na wyspie las potężny,
Nie drewniany, lecz mosiężny,
Z lasu, sadząc przez wądoły,
Wyskoczyły dwa bawoły
I ruszyły wprost na Jeża,
Który dotknął już wybrzeża.
Ziemia drżała, tratowana
Przez bawoły. Gęsta piana
Wystąpiła im na pyski,
W ślepiach drgały krwawe błyski,
A kopyta ich potężne,
Nie zwyczajne, lecz mosiężne,
I mosiężne wielkie rogi
W sposób groźny i złowrogi
Skierowały się na Jeża:
Tylko bawół tak uderza.
Jeż, do walki już gotowy,
Wyjął z pochwy miecz stalowy,
W bok uskoczył i zawzięcie
Rąbnął mieczem. Straszne cięcie
Zmiotło sześć bawolich rogów,
Które spadły wśród rozłogów.
Ich mosiężny dźwięk rozbrzmiewał,
O mosiężne tłukł się drzewa
I przez echo powtórzony,
Brzmiał i grzmiał na wszystkie strony.

A bawoły, chyląc głowy,
Legły rzędem. Jeż stalowy
Stał podparty halabardą

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

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”.

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

„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”.

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

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

„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,

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”.

Pan Szczuka

Żył pan Szczuka pod Olkuszem. 
Łowił ryby kapeluszem, 
Straszył jeże, muchy łapał, 
Wreszcie popadł w taki zapał, 
Że gdy zima w polu słabła, 
Na przynętę schwytał diabła.

A rozpoznał go po pysku, 
A przydybał na ściernisku. 

Był ubrany diabeł modnie: 
Tabaczkowe nosił spodnie, 
Kusy fraczek granatowy, 
Zapinany do połowy,
Kamizelkę, krawat nowy, 
A na samym czubku głowy 

Cylinderek ciemnoszary 
I rogowe okulary. 
Miał do tego bródkę krótką 
I gdy mówił, trząsł tą bródką.
 
Był pan Szczuka bardzo srogi, 
Więc do diabła rzekł: „Do nogi!”. 
Wyjął smycz ze skóry byczej 
I uwiązał go na smyczy. 

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?”. 

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

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

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, 

Mucha

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.

Tańcowała igła z nitką

Tańcowała igła z nitką, 
Igła – pięknie, nitka – brzydko.

Igła cała jak z igiełki, 
Nitce plączą się supełki.

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

Igła biegnie drobnym ściegiem, 
A za igłą – nitka biegiem.

Igła górą, nitka bokiem, 
Igła zerka jednym okiem,

Sunie zwinna, zręczna, śmigła. 
Nitka szepce: – Co za igła!

Tak ze sobą tańcowały, 
Aż uszyły fartuch cały!

Chrząszcz

W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie 
I Szczebrzeszyn z tego słynie. 

Wół go pyta: – Panie chrząszczu, 
Po co pan tak brzęczy w gąszczu? 

– Jak to – po co? To jest praca, 
Każda praca się opłaca. 

– A cóż za to pan dostaje? 
– Też pytanie! Wszystkie gaje, 

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

Nawet rzeczki, nawet zdroje, 
Wszystko to jest właśnie moje!

Wół pomyślał: „Znakomicie, 
Też rozpocznę takie życie”.

Wrócił do dom i wesoło 
Zaczął brzęczeć pod stodołą 

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

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

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

– Ja ci tu pobrzęczę, wole, 
Dosyć tego! Jazda w pole! 

I dał taką mu robotę, 
Że się wół oblewał potem. 

Po robocie pobiegł w gąszcze. 
– Już ja to na chrząszczu pomszczę! 

Lecz nie zastał chrząszcza w trzcinie, 
Bo chrząszcz właśnie brzęczał w Pszczynie.

Leń

Na tapczanie siedzi leń,
Nic nie robi cały dzień.

– 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.

– 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?

Na tapczanie siedzi leń,
Nic nie robi cały dzień.

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.

Stonoga

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.

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, 

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!

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?

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

Samochwała

Samochwała w kącie stała 
I wciąż tak opowiadała:

– Zdolna jestem niesłychanie, 
Najpiękniejsze mam ubranie, 
Moja buzia tryska zdrowiem, 
Jak coś powiem, to już powiem, 
Jak odpowiem, to roztropnie, 
W szkole mam najlepsze stopnie, 
Śpiewam lepiej niż w operze, 
Świetnie jeżdżę na rowerze,
Znakomicie muchy łapię, 
Wiem, gdzie Wisła jest na mapie, 
Jestem mądra, jestem zgrabna, 
Wiotka, słodka i powabna, 
A w dodatku, daję słowo, 
Mam rodzinę wyjątkową: 
Tato mój do pieca sięga, 
Moja mama – taka tęga, 
Moja siostra – taka mała, 
A ja jestem – samochwała!

Hipopotam

Zachwycony jej powabem
Hipopotam błagał żabę:

– Zostań żoną moją, co tam,
Jestem wprawdzie hipopotam,
Kilogramów ważę z tysiąc,
Ale za to mógłbym przysiąc,
Że wzór męża znajdziesz we mnie
I że ze mną żyć przyjemnie.
Czuję w sobie wielki zapał,
Będę ci motylki łapał
I na grzbiecie, jak w karecie,
Będę woził cię po świecie,
A gdy jazda już cię znuży –
Wrócisz znowu do kałuży.
Krótko mówiąc – twoją wolę,
Zawsze chętnie zadowolę,
Każdy rozkaz spełnię ściśle.
Co ty na to?

– Właśnie myślę…
Dobre chęci twoje cenię,
A więc – owszem. Mam życzenie…

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

– Dobrze, proszę: nawlecz igłę!

Na wyspach Bergamutach

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

Jest kura samograjka 
Znosząca złote jajka;

Na dębach rosną jabłka 
W gronostajowych czapkach, 

Jest i wieloryb stary, 
Co nosi okulary,

Uczone są łososie 
W pomidorowym sosie, 

I tresowane szczury 
Na szczycie szklanej góry, 

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

Globus

W szkole 
Na stole 

Stał globus – 
Wielkości arbuza, 

Aż tu naraz jakiś łobuz 
Nabił mu guza. 

Z tego wynikła 
Historia całkiem niezwykła:

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.

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

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

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

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!

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

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

Krasnoludki

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!”.

Taradejka się rozpadła, 
Babulejka tylko zbladła, 
A Babulej tak powiada: 
– Zawsze jest na wszystko rada, 
Bat nam został w tej podróży, 
Niech w podróży dalszej służy.

Więc na bacie siedli wierzchem, 
Pojechali, a przed zmierzchem 
Byli już na Łysej Górze 
I na koźlej siedząc skórze, 
Zajadali mak z olejem 
Babulejka z Babulejem.

Księżyc

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.

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.

Dziura w moście

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

Pod mostem płynie rzeka, 
Wiadomo, że z daleka.

Do morza wpada rada, 
Inaczej nie wypada.

– 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.

Następnie z mostu leci 
Dentystka z trojgiem dzieci,

Mierniczy, pisarz gminny 
I rejent niezbyt zwinny,

I burmistrz, smakosz wielki, 
I dwie nauczycielki.

Płynęli, jak umieli, 
Od środy do niedzieli,

Ślimak

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Życie z tobą się ślimaczy, 
Muszę zacząć żyć inaczej!

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

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

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

A z okienka patrzy żona 
I wciąż woła niestrudzona: 

– Pokaż rożki, pokaż rożki, 
Dam ci wełny na pończoszki!

Ślimak jęknął i oniemiał, 
Tupnął nogą, której nie miał, 

Po czym schował się w skorupie 
I do dziś ze złości tupie.

Muł

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!

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!

Sny 

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.

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.

Generał o groźnym wąsie
Śni się żołnierzowi.

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

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

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

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.

Jak rozmawiać trzeba z psem

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.

Potem wołam: – Hop-sa-sa!
I już mam przy sobie psa.

A gdy powiem: – Cicho leż! 
Leżę ja i pies mój też.

Kiedy dłoń wyciągam doń, 
Grzecznie liże moją dłoń

I zabawnie szczerzy kły, 
Choć nie bywa nigdy zły.

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

Gdy pisałem wierszyk ten, 
Pies u nóg mych zapadł w sen,

Potem wstał, wyprężył grzbiet, 
Żebym z nim na spacer szedł.

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

Potem biegł zwyczajem psim, 
A ja biegłem razem z nim.

On ujadał. A ja nie. 
Pies i tak rozumie mnie,

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

Król i błazen

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

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.

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

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.

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

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

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

TA ORAZ INNE BAJKI

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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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, gdzie Alfred 
i drugi Antoni krzątali się już dokoła stołu, ja zaś udałem się do kuchni.

Muszę koniecznie opisać jej wygląd i urządzenia, które zaprowadził tam pan Kleks.
Wzdłuż jednej ściany stały na długich stołach blaszane puszki, wypełnione szkiełka

mi przeróżnych barw i odcieni. Po przeciwległej stronie umieszczone były naczynia z ja
dalnymi farbami oraz ogromny zbiór najdziwaczniejszych pędzli i pędzelków. Na oknach 
stały drewniane skrzynki z jaskrawymi kwiatami, wśród których przeważały nasturcje 
i pelargonie. Pośrodku kuchni wznosił się wielki stół z metalowym blatem. Stał na nim 

KUCHNIA PANA KLEKSA

W Akademii pana Kleksa nie ma żadnej służby i wszystkie niezbędne czynności wy
konywane są przez nas samych. Obowiązki podzielone są między uczniami w ten sposób, 
że każdy z nas ma jakieś określone stałe funkcje gospodarskie. Anastazy otwiera i zamyka 
bramę, a nadto zarządza balonikami pana Kleksa. Pięciu Aleksandrów zajmuje się naszą 
garderobą i bielizną, to znaczy, że dbają o jej czystość, cerują pończochy i przyszywają guzi
ki. Albert i jeden Antoni uprzątają park i boisko; Alfred i drugi Antoni nakrywają i podają 
do stołu; drugi Alfred i trzeci Antoni zmywają naczynia; Artur sprząta salę szkolną; trzej 
Andrzeje utrzymują porządek w jadalni, sypialni oraz na schodach; trzej Adamowie wy
dzielają soki do mycia i sosy do obiadu; pozostali uczniowie zajmują się rozmaitymi innymi 
sprawami gospodarskimi i jedynie w kuchni niepodzielnie króluje sam pan Kleks.

poznać wśród nich synów zamożnych rodziców i synów biedaków, chłopców czystych, 
starannie ubranych, i umorusanych, rozczochranych brudasów.

Każdy z nich kolejno wyznawał psim głosem swoją winę:
– Jestem dręczycielem, gdyż memu psu Filusiowi wybiłem kamieniem oko – mówił 

jeden.
– Jestem dręczycielem, gdyż mego psa Dżeka wepchnąłem do dołu z wapnem – mówił 

drugi.
– Jestem dręczycielem, gdyż memu psu Rozetce kazałem zjeść pieprz – mówił trzeci.
– Jestem dręczycielem, gdyż mego psa Rysia szarpałem nieustannie za ogon – mówił 

czwarty.
W podobny sposób każdy z chłopców przyznawał się ze skruchą do przestępstw popeł

nionych względem tego lub innego psa.
Jak mnie objaśnił Reks, chłopcy, którzy dręczą psy, dostają się do psiego raju podczas 

snu, po czym wracają do domu w przekonaniu, że wszystko to im się tylko śniło.
Jednak po takim pobycie na ulicy Dręczycieli żaden z chłopców nie dręczy nigdy już 

więcej swojego psa.
Byłem szczęśliwy, że udało mi się uniknąć takiej hańby, chociaż wcale nie byłem znów 

taki dobry dla mego Reksa i nawet pewnego razu pomalowałem go całego czerwoną farbą.
Odetchnąłem z ulgą i od razu odzyskałem humor. Gdy znaleźliśmy się na placu Ro

baczków Świętojańskich, gdzie stały karuzele, huśtawki, beczki śmiechu i różne tak zwane 
psie figle, rzuciłem się wraz z innymi psami w wir zabawy.

Było mi wesoło jak nigdy dotąd, jednak głód zaczął mi doskwierać i zauważyłem, że 
Reks począł niespokojnie węszyć.

– Chodź – rzekł do mnie. – Zjemy coś lekkiego, a potem wrócimy do domu na serdelki.
Po czym zaprowadził mnie na ulicę Biszkoptową, gdzie leżały stosy biszkoptów ma

czanych w miodzie. Były tak smaczne, że nie mogłem się od nich oderwać.
– Opamiętaj się – ostrzegł mnie Reks – my jesteśmy w raju, więc nam nic nie może za

szkodzić, ale ty łatwo możesz się rozchorować.
Bardzo mnie interesowało, skąd w psim raju bierze się czekolada, biszkopty, miód i in

ne smakołyki; kto buduje psie domki i pomnik doktora Dolittle; skąd biorą się parasolki, 
kapelusze, czapraki, w które przystrajają się psy oraz ich rodziny. Uważałem jednak, że nie 
powinienem o to pytać, gdyż byłoby rzeczą niedelikatną wtrącanie się do rajskich spraw. 
Pomyślałem sobie zresztą, że na to właśnie jest raj, ażeby wszystko zjawiło się w mig i nie 
wiadomo skąd.

Zwiedziłem jeszcze z Reksem mnóstwo ciekawych rzeczy: psi cyrk i psie kina, ulicę 
Baniek Mydlanych, Zaułek Dowcipny i ulicę Konfiturową, wyścigi chartów i Teatr Trzech 
Pudli, hodowlę kiszek kaszanych i pasztetowych, ogródki salcesonowe, szczenięcą łaźnię 
oraz rozmaite inne rajskie urządzenia.

– Masz, zanieś to panu Kleksowi. I przestań płakać. Nie lituj się nad tą dziewczynką. 
Jest ona biedna i zziębnięta, ale tylko na niby. Przecież to bajka. Wszystko tu jest zmyślo
ne i nieprawdziwe.

Dziewczynka uśmiechnęła się do mnie, skinęła mi ręką na pożegnanie, a pan Ander
sen odprowadził mnie z powrotem do furtki.

Kiedy opowiedziałem chłopcom o mojej przygodzie, wszyscy mi bardzo zazdrościli, 
że poznałem pana Andersena.

Później chodziłem do różnych bajek bardzo często w rozmaitych sprawach: a to trze
ba było przynieść parę butów z bajki o kocie w butach, a to znów w sekretach pana Klek
sa pojawiły się myszy i trzeba było sprowadzić samego kota albo kiedy nie było czym za
mieść podwórka, musiałem pożyczyć miotły od pewnej czarownicy z bajki o Łysej Górze.

Natomiast było i tak, że pewnego pięknego dnia zjawił się u nas jakiś obcy pan w sze
rokim aksamitnym kaftanie, w krótkich aksamitnych spodniach, w kapeluszu z piórem 
i kazał zaprowadzić się do pana Kleksa.

Wszyscy byliśmy ogromnie zaciekawieni, po co ten pan właściwie przyszedł. Pan Kleks 
długo z nim rozmawiał szeptem, częstował go pigułkami na porost włosów, które sam 
miał zwyczaj nieustannie łykać, a potem, wskazując na mnie i na jednego z Andrzejów, 
rzekł:

– Słuchajcie, chłopcy, ten pan, którego tu widzicie, przyszedł z bajki o Śpiącej Królew
nie i siedmiu braciach. Otóż dwaj spośród nich poszli wczoraj do lasu i nie wrócili. Sami 
rozumiecie, że w tych warunkach bajka o Śpiącej Królewnie i siedmiu braciach nie może 
się dokończyć. Dlatego też wypożyczam was temu panu na dwie godziny. Tylko pamię
tajcie, macie wrócić na kolację.

– Acja ędzie ed óstą! – zawołał Mateusz, co miało oznaczać, że kolacja będzie przed 
szóstą.

Poszliśmy razem z  owym panem w  aksamitnym ubraniu. Dowiedzieliśmy się po 
drodze, że jest on jednym z braci Śpiącej Królewny i że my również będziemy musieli 
ubrać się w taki sam aksamitny strój. Zgodziliśmy się na to chętnie, obaj byliśmy cie
kawi widoku Śpiącej Królewny. Nie będę rozpisywał się tutaj na temat samej bajki, bo 
każdy ją na pewno zna. Muszę jednak powiedzieć, że za udział w bajce Śpiąca Królew
na po przebudzeniu się zaprosiła mnie i Andrzeja na podwieczorek. Nie wszyscy pew
no wiedzą, jakie podwieczorki jadają królewny, a zwłaszcza królewny z bajek. Przede 
wszystkim więc lokaje wnieśli na tacach ogromne stosy ciastek z kremem, a prócz te
go sam krem w  dużych srebrnych misach. Każdy z  nas dostał tyle ciastek, ile tylko 
chciał. Do ciastek podano nam czekoladę, każdemu po trzy szklanki naraz, a w każ
dej szklance po wierzchu pływała ponadto czekolada w kawałkach. Na stole na dużych 
półmiskach leżały marcepanowe zwierzątka i lalki oraz marmoladki, cukierki i owo
ce w cukrze. Wreszcie na kryształowych talerzach i wazach ułożone były winogrona, 

uśmiechów książęcych – a dziś – dziś jestem szpakiem, który czuje się obco zarówno po
śród ptaków, jak i pośród ludzi.

Ojciec mój był królem i panował licznym krajom i narodom. Miliony ludzi drża
ły z trwogi na dźwięk jego imienia. Nieprzebrane skarby i pałace, złote korony i berła, 
drogocenne kamienie, bogactwa, o jakich nikomu się nie śni – należały do mego ojca.

Matka też była księżniczką i słynęła z urody na wszystkich lądach i morzach. Mia
łem cztery siostry, z których każda wyszła za mąż za innego króla: jedna była królową 
hiszpańską, druga włoską, trzecia portugalską, czwarta holenderską.

Okręty królewskie panowały na czterech morzach, a wojsko było tak liczne i tak po
tężne, że kraj mój nie miał wrogów i wszyscy królowie świata zabiegali o przyjaźń i przy
chylność mego ojca.

Od najwcześniejszych lat miałem zamiłowanie do polowania i do konnej jazdy. Mo
ja własna stajnia liczyła sto dwadzieścia wierzchowców krwi arabskiej i angielskiej oraz 
czterdzieści osiem stepowych mustangów.

W  zbrojowni mojej zebrane były strzelby myśliwskie, wykonane przez najlepszych 
rusznikarzy i dostosowane specjalnie do mego wzrostu, do długości mego ramienia i do 
mego oka.

Gdy ukończyłem siedem lat, ojciec mój, król, powierzył mnie dwunastu najznako
mitszym uczonym i rozkazał im, aby nauczyli mnie wszystkiego tego, co sami wiedzą 
i umieją.

Uczyłem się dobrze, ale mój nieopanowany pociąg do siodła i  do strzelby rozpalał 
mózg i duszę do tego stopnia, że o niczym innym nie umiałem myśleć.

Dlatego też ojciec, w obawie o moje zdrowie, zabronił mi jeździć konno.
Płakałem z tego powodu rzewnymi łzami, a łzy te cztery damy zbierały starannie do 

kryształowego flakonu. Gdy flakon już się napełnił po brzegi, stosownie do zwyczajów 
mego kraju ogłoszono żałobę narodową na przeciąg trzech dni. Cały dwór przywdział 
czarne stroje i wszelkie przyjęcia, bale i zabawy zostały odwołane. Na pałacu opuszczono 
chorągiew do połowy masztu, a całe wojsko na znak smutku odpięło ostrogi.

Z tęsknoty za mymi końmi straciłem apetyt, nie chciałem się uczyć i siedziałem po ca
łych dniach na maleńkim tronie, nie odzywając się do nikogo i nie odpowiadając na py
tania.

Zarówno uczeni, jak i moja matka usiłowali nakłonić króla, ażeby cofnął zakaz – jed
nak na próżno. Ojciec nie miał zwyczaju odwoływania swych postanowień.

Rzekł tylko:
– Moja ojcowska i królewska wola jest niezłomna. Zdrowie następcy tronu stawiam 

ponad kaprys mego dziecka. Serce mi się kraje na widok jego smutku, stanie się jednak 
tak, jak to zalecili moi nadworni medycy i chirurdzy. Książę nie dosiędzie więcej konia, 
dopóki nie ukończy lat czternastu.

NIEZWYKŁA OPOWIEŚĆ MATEUSZA

Nie jestem ptakiem – jestem księciem. W latach mego dzieciństwa nieraz 
opowiadano mi bajki o ludziach przemienionych w ptaki lub zwierzęta, nigdy 
jednak nie wierzyłem w prawdziwość tych opowieści.

Tymczasem właśnie moje życie potoczyło się tak, jak to opisuje się w owych 
bajkach.

Urodziłem się na królewskim dworze jako jedyny syn i  następca tronu 
wielkiego i potężnego władcy. Mieszkałem w pałacu wyłożonym marmura
mi i złotem, stąpałem po perskich dywanach, każdy mój kaprys był natych
miast zaspokajany przez usłużnych ministrów i dworzan, każda moja łza, gdy 
płakałem, była liczona, każdy uśmiech wpisywany był do specjalnej księgi 

BAJDOCJA

Działo się to w czasach, kiedy atrament był jeszcze zupełnie, ale to zupełnie biały, na
tomiast kreda była czarna. Tak, tak, moi drodzy, kreda była jeszcze wtedy kompletnie 
czarna. Łatwo sobie wyobrazić, ile z tego powodu wynikało kłopotów i nieporozumień. 
Pisało się białym atramentem na białym papierze i czarną kredą na czarnej tablicy. Tak, 
tak, moi drodzy, sami chyba rozumiecie, że napisane w ten sposób litery były całkiem, ale 
to całkiem niewidoczne. Gdy uczeń pisał wypracowanie, nauczyciel nigdy nie wiedział, 
czy kartki są zapisane, czy też niezapisane. Uczniowie wypisywali przeróżne głupstwa na 
papierze lub na tablicy, ale nikt nie mógł tego sprawdzić ani nawet zauważyć. Listy pisane 
w ten sposób były zupełnie nieczytelne, toteż mało kto pisywał je w tych czasach. Urzęd
nicy w biurach zapełniali pismem ogromne księgi, ale na próżno ktokolwiek usiłowałby 
odnaleźć w nich ślady liter lub cyfr. Po prostu były niewidoczne. I gdyby nie to, że istnie
je w biurach z dawna zakorzeniony zwyczaj prowadzenia ksiąg, na pewno zaniechano by 
tej żmudnej i niepotrzebnej pracy.

Ludzie podpisywali się na rozmaitych papierach i  dokumentach, chociaż doskona
le wiedzieli, że nikt, nie wyłączając ich samych, podpisów tych nigdy nie odczyta i naj
wymyślniejsze nawet zakrętasy pójdą na marne. Ale ponieważ od niepamiętnych czasów 
podpisywanie się sprawiało ludziom ogromną przyjemność, nie zważali więc na to, że bia
ły atrament jest niewidoczny na białym papierze. Tak, tak, moi drodzy, ci, co się podpisy
wali, nie przejmowali się zupełnie tym przykrym stanem rzeczy. I nie wiadomo, jak długo 
trwałby on jeszcze, gdyby nie pan Ambroży Kleks.

Sławny ten mędrzec, dziwak i podróżnik, uczeń wielkiego doktora PajChiWo, za
łożyciel słynnej Akademii, wylądował pewnego dnia całkiem przypadkowo w jednym 
z portów Półwyspu Bajkańskiego.

Po długich wędrówkach dotarł pan Kleks do Bajdocji, rozległego i bogatego kraju, le
żącego na zachodnim wybrzeżu półwyspu. Łagodny charakter i gościnność Bajdotów, 
ich zamiłowanie do bajek, dzielność mężczyzn i uroda bajdockich dziewcząt zachęciły 
pana Kleksa do bliższego zapoznania się z językiem, życiem i obyczajami tego ludu.

Zamieszkał więc w stolicy państwa, Klechdawie, położonej u podnóża góry zwanej 
Bajkaczem. Większość mieszkańców Klechdawy zajmowała się hodowlą kwiatów, toteż 
miasto tonęło w zieleni i wyglądało jak czarodziejski ogród. Parki, cieplarnie i klomby 
usiane były kwiatami nieznanych i niespotykanych odmian.
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zewnętrzne, o wiele szersze, służyły dla pojazdów. Platforma Bajdotów posuwała się 
prawym skrajem jezdni, zaś obok przesuwali się mieszkańcy tego zmechanizowane
go miasta, a każdy z nich stał na wielkiej stopie swojej jedynej nogi. Ponieważ sąsied
ni chodnik poruszał się z taką samą prawie szybkością co platforma Bajdotów, mogli 
oni ze swoich foteli przyglądać się tubylcom.

Patentończycy wyróżniali się nie tylko tym, że posiadali jedną nogę, ale nadto 
przewyższali Bajdotów wzrostem o trzy głowy. Mieli też nosy niezwykle długie i bar
dzo ruchliwe, tak jak gdyby węch stanowił najważniejszy zmysł tych istot. Mężczyźni 
byli zupełnie łysi, kobietom zaś od połowy głowy wyrastały rude włosy, zaplecione 

PATENTONIA

Zanim Bajdoci zdążyli przyjrzeć się dokładnie ruchowi na stacji i pasażerom, 
sufit i ściany Stalowej Strzały uniosły się niespodziewanie w górę, natomiast cała 
dolna platforma, wraz z fotelami i pozostałą zawartością torpedy, ruszyła naprzód. 
Rozległy się dźwięki sygnałów, płyty rozsunęły się, otwierając szeroki tunel, któ
ry wchłonął podróżników. Ale już po chwili platforma wynurzyła się na zewnątrz 
dworca. Posuwała się szybko po ulicy, która przedstawiała ciekawy widok. Wy
soko nad jezdnią, na stalowych wiązaniach i  łukach, wznosiły się domy Paten
tończyków, a na dole sunęło automatycznie osiem ruchomych chodników, każdy 
z inną szybkością. Chodniki wewnętrzne przeznaczone były dla ruchu pieszego, 

ABECJA

Okręt stał na olbrzymim placu, zalanym zielonkawym światłem. Po obu stronach nie
skończenie długim szeregiem stały inne okręty rozmaitego kształtu i wielkości, poczyna
jąc od potężnych galer wojennych, wyposażonych w armaty i kartaczownice, a kończąc 
na małych rybackich łodziach. Podpierały je z boków bursztynowe belki i przypadkowy 
widz mógł odnieść wrażenie, że znajduje się na wystawie albo na targu okrętów.

W górze bardzo wysoko biegł pułap wyłożony muszlami, pomiędzy którymi w rów
nych odstępach widniały okrągłe otwory, zamknięte klapami z bursztynu.

Plac, którego granice ginęły w odległym półmroku, pokryty był malachitowymi pły
tami, pośrodku zaś, w ogromnym basenie, wesoło pluskały się atramentnice.

Dokoła okrętu uwijały się postacie, które nie przypominały ani ludzi, ani zwierząt, 
natomiast kształtem swym zbliżone były raczej do wielkich pająków. Ich kuliste kadłu
by, wsparte na sześciu rękach zakończonych ludzkimi dłońmi, poruszały się w szybkich 
pląsach z niepospolitą zręcznością. Z każdego kadłuba wyrastała mała, wirująca główka, 
zaopatrzona w jedno czujne, okrągłe oko. Po obu bokach górnej części kadłuba widniały 
dwa otwory przypominające usta. Jedne z tych ust wymawiały dźwięk „a”, drugie zaś – 
„b”. Przysłuchując się pilnie, można było zauważyć, że rozmaite kombinacje tych dwóch 
dźwięków, wymawianych na przemian to jednymi, to drugimi ustami, stanowią mowę 
dziwacznych podmorskich istot.

Pan Kleks już po kilku minutach nauczył się rozróżniać poszczególne wyrazy, jak na 
przykład: aa, ba, abab, baab, baabab, babaab, ababab, baba, abba, bbaa i tak dalej, a po 
upływie godziny mógł swobodnie porozumiewać się z  Abetami, tak bowiem, zgodnie 
z właściwościami ich mowy, nazywali się mieszkańcy tego kraju.

wałek Morza Kormorańskiego i skrawek wyspy, która, do połowy obgryziona przez ryby, 
przypominała raczej półwysep.

Każdy inny popadłby w rozterkę. Powtarzam – każdy inny. Ale nie pan Kleks. Ten 
wielki uczony stał na jednej nodze i rozmyślał. Broda jego odchylała się tym razem na 
południe. Po pewnym czasie zawołał marynarzy, kazał im ustawić w pozycji pionowej 
żerdź, do której poprzednio był uwiązany Ambo, i mocno trzymać w rękach. Następnie 
wdrapał się na jej szczyt i trzymając się jedną ręką, zawisł w powietrzu. Wiatr wydął je
go obszerny surdut, kieszenie i kamizelkę jak żagle. Po chwili statek mknął w kierunku 
wskazanym przez brodę pana Kleksa. Marynarze kurczowo utrzymywali żerdź w pozycji 
pionowej, a kapitan zaintonował pomocniczy hymn Bajdocji:

Kiedy siły swe podwajasz,
Brzmi donośniej hasło to:
Niech nam żyje Wielki Bajarz
Sto lat, sto lat, sto lat, sto!

Wszyscy ochoczo podchwycili tę wspaniałą pieśń na cześć Wielkiego Bajarza, po czym 
zapadła cisza. Każdy z Bajdotów starał się ułożyć w myśli swoją codzienną bajkę.

Kiedy zapadła noc, pan Kleks zsunął się po żerdzi na dół, a załoga udała się na spo
czynek.

– Ja zostaję na wachcie – oświadczył pan Kleks. – Umiem spać z otwartymi oczami, 
a poza tym lubię przyglądać się księżycowi. Mój profesor z Salamanki nauczył mnie po
sługiwać się siłą przyciągania księżyca w żegludze dalekomorskiej.

Niebawem w głębi statku rozległo się chrapanie dwudziestu siedmiu marynarzy. Tyl
ko kapitan opowiadał przez sen bajkę o rekinie, któremu popsuł się ząb, więc zaplombo
wał go sobie złotą rybką.

Pan Kleks czuwał na pokładzie, zapatrzony w księżyc. Tuż po północy dostrzegł na 
nim odbicie trójmasztowca, którego żagle podobne były do trzech obłoków. Na podsta
wie pobieżnych obliczeń pan Kleks ustalił kurs trójmasztowca, jego odległość oraz prze
ciętną szybkość.

„O piątej piętnaście zobaczymy go z prawej burty – pomyślał. – O piątej czterdzieści 
pięć będziemy go mieli na odległość głosu. O piątej trzeba zrobić pobudkę”.

Pomyślawszy tak, pan Kleks rozłożył na pokładzie swój surdut i mruknął do siebie:
– Teraz Ambroży spać się położy.
Wielki uczony lubił niekiedy na osobności mówić do rymu.
Chmury przysłoniły księżyc. W nocnej ciszy słychać było jedynie chrapanie Bajdotów, 

paplaninę kapitana i plusk fal. Na powierzchni morza błyskały gdzieniegdzie elektryczne 
ryby. Pan Kleks rozciągnął się na surducie i zasnął z otwartymi oczami.

Mieszkańcy miasta chodzili parami i uśmiechali się filuternie. Mieli na sobie barwne 
chitony tak lekkie i połyskujące, że ciała ich wydawały się przejrzyste. Również twarze 
tych dziwnych istot odznaczały się nieuchwytnością rysów i chwilami sprawiały wraże
nie, jakby nie było w nich nic oprócz uśmiechów.

Domy stały wzdłuż ulic, ale składały się wyłącznie z okien i balkonów.
Na balkonach rosło mnóstwo kolorowych kwiatów. Pan Kleks zerwał jeden z nich, od 

razu jednak spostrzegł, że kwiat stracił barwę i zapach, a nawet trudno było wyczuć go 
dotykiem palców.

NIBYCJA

Kraj, w którym wylądował nasz uczony, zamieszkiwały istoty ludzkie, ale po raz 
pierwszy zdarzyło się, że pan Kleks kroczył niezauważony, nie budząc zainteresowania 
ani swoją niezwykłą postacią, ani osobliwym ubiorem.

szą pamięć przy pomocy soku malinowego i nalewki na piegach. Mam więc nadzieję, że 
potraficie przekazać zdobytą wiedzę następnym pokoleniom i rozsławić moją Akademię 
na cały świat. Każdy z was pójdzie odtąd własną drogą, a ja... Ja muszę udać się do krainy, 
która na mojej mapie figuruje jako Alamakota. O ile pamiętacie, utknęli tam przed laty 
bajdoccy żeglarze. Obowiązek nakazuje mi ich odszukać. Żegnam was, moi drodzy! Pa
rampampam! Parampampam!

Po tych słowach pan Kleks wydął policzki i na połach surduta uniósł się w powietrze, 
jak to czynił zwykle, gdy zamierzał wyruszyć w podróż. Przez chwilę krążył jeszcze po
nad naszymi głowami, po czym wymknął się przez okno, wzbił w górę i odpłynął w kie
runku południowowschodnim. Jego rozwiana broda pozostawiała za sobą jasną smugę, 
a okulary posyłały nam pożegnalne migotliwe zajączki. Długo jeszcze widzieliśmy w od
dali ulatującą postać ukochanego profesora, która z minuty na minutę stawała się coraz 
mniejsza, aż w końcu znikła nam z oczu.

Pożegnałem kolegów, spakowałem zeszyty, galowe lampasy do spodni oraz kilka drob
nych sekretów, które wygrałem od pana Kleksa w trzy wiewiórki, i radośnie pomknąłem 
do domu na ulicę Korsarza Palemona.

Mieszkanie rodziców zastałem jednak zamknięte.
Stary dozorca Weronik dostał na mój widok długotrwałej czkawki. Niegdyś nazywał 

się po prostu Franciszek, ale kilka lat temu przyjął imię po swojej zmarłej żonie Weroni
ce. Tak bardzo ją kochał, iż pragnął w ten sposób utrwalić jej pamięć wśród lokatorów.

Czekałem jakiś czas, aż minie mu atak czkawki, w końcu zniecierpliwiony uderzyłem 
go kilkakrotnie w plecy tobołkiem z książkami. Weronik parsknął, wykonał parę przy
siadów i oświadczył tajemniczo:

– Pan Niezgódka, czyli pański ojciec, na wiosnę tego roku zmienił się w szpaka i wy
frunął z domu. Nawet nie zatrzepotał na pożegnanie. Wyfrunął i  tyleśmy go widzieli. 
A pani starsza włożyła kapelusz z kwiatkami, wzięła pod pachę elektroluks i poszła do 
lasu robić porządki. Wszystko to stało się z powodu paczki, którą przyniósł listonosz. Bo 
jak tylko listonosz wsiadł na rower i odjechał, pan Niezgódka zaraz wyfrunął.

Wiedziałem, że Weronik jest dziwak i że po śmierci żony zdziwaczał jeszcze bar
dziej, toteż nie wdawałem się z nim w dalsze rozmowy, lecz wziąłem klucz i wszedłem do 
mieszkania. Zastałem w nim straszliwy nieład. Wszędzie pełno było damskich kapelu
szy, wstążek i sztucznych kwiatów. W kuchni piętrzyły się niezmyte naczynia, a w jadalni 
z żyrandola zwisały wianki suszonych grzybów, przeważnie muchomorów. Pod nogami 
chrzęściły rozsypane ziarna, używane do karmienia kanarków. W gabinecie ojca na biur
ku, na szafach, na etażerkach poustawiane były rozmaite wypchane ptaki. Ptasie pióra 
walały się po podłodze, a kolorowy puch unosił się w powietrzu.

Zauważyłem już w dzieciństwie, że ojciec miał w twarzy coś ptasiego. Teraz mogłem 
stwierdzić, że głowy wypchanych ptaków dziwnie przypominają mi twarz ojca. Kiedy zaś 

PTASIA HISTORIA

Akademię pana Kleksa ukończyło w tym roku trzech Aleksandrów, dwóch Anasta
zych, czterech Albinów, dwóch Agenorów, trzech Aleksych, jeden Andrzej, jeden Apoli
nary i ja. Razem było nas siedemnastu.

Wręczając nam dyplomy, pan Kleks na każdym z nich kładł swój podpis, ozdobiony 
wszelkimi możliwymi zakrętasami i zawijasami, jakie tylko zdołała wymyślić kaligrafia 
na przestrzeni wieków.

Po wspólnym uroczystym obiedzie odśpiewaliśmy chórem hymn Akademii, po czym 
pan Kleks, stojąc swoim zwyczajem na jednej nodze, wygłosił do nas pożegnalne prze
mówienie. Wryło się ono w moją pamięć na całe życie.

– Moi drodzy – powiedział pan Kleks – po latach ogromnych wysiłków napełniłem 
wasze puste głowy mądrością, o której w innych uczelniach nikomu nawet się nie śni. 
Wiecie, że wynalazłem własną metodę wlewania oleju do głowy. Dzięki temu wam, któ
rzy przybyliście do mojej Akademii jako kapuściane głowy, zdołałem zaszczepić wiele 
rzadkich umiejętności i z nieuków uczyniłem młodych uczonych. Wzmocniłem też wa

W końcu jednak udało mi się od pewnego kolibra uzyskać bezcenną wiadomość. Oka
zało się bowiem, że był on już poprzednio w Alamakocie i może nam wskazać drogę do 
tego kraju. Wtajemniczyłem przeto pana Lewkonika w moje kłopoty oraz wyjawiłem cel 
podróży. Po naradzie postanowiliśmy wspólnymi siłami nakłonić kapitana, aby zboczył 
z wytkniętego kursu i zawinął do Alamakoty. Panu Lewkonikowi opisałem Alamako
tańczyków w nader zachęcających barwach i zapewniłem go, że jest to naród zakochany 
w kwiatach. Powiedziałem też mimochodem:

– Alamakotańscy ogrodnicy mają tylko jedną słabość: żenią się najchętniej z cudzo
ziemkami.

Ta uwaga podziałała na pana Lewkonika jak prąd elektryczny. Podskoczył kilkakrot
nie do góry, nacisnął brodawkę na nosie jak guzik dzwonka i z lekkością balonika poto
czył się do kapitana.

Wspomniałem już, że pan Lewkonik miał pięć niezbyt ładnych córek. Aczkolwiek był 
hodowcą róż, tylko najstarsza córka miała na imię Róża. Cztery pozostałe nosiły imiona: 
Dalia, Hortensja, Rezeda i Piwonia. Polubiłem te dziewczęta, a nawet wkrótce przyzwy
czaiłem się do ich brzydoty. Powiem więcej: z dnia na dzień podobały mi się coraz bar
dziej. Zwłaszcza Rezeda.

Ale myśli moje zajęte były głównie losem biednych rodziców. Nie schodziłem z po
kładu, żeby nie stracić kontaktu z kolibrem, który obiecał służyć nam za przewodnika. 
Chcąc pozyskać jego względy, śpiewałem mu piosenki drozdów, rudzików, kosów i siko
rek, a pewnego razu zaświergotałem jak strzyżyk wole oczko. Dopiero wtedy koliber na
brał do mnie takiego zaufania, że gotów był uwierzyć, iż jestem ptakiem.

Gdy tak sobie ćwierkałem, na pokładzie ukazał się Weronik. Zalatywało od niego si
dolem i amoniakiem, gdyż z zamiłowania do porządku polerował okrętowe poręcze oraz 
wszystkie części metalowe. Zbliżył się do mnie i powiedział tajemniczo:

– Załatwione. Pan Lewkonik urobił kapitana. Płyniemy do Alamakoty.
W tej samej chwili rozległ się tubalny głos kapitana:
– Wszyscy na stanowiska! Kurs na południowy wschód!
Spojrzałem na dziobek kolibra i podałem kapitanowi dokładny kierunek.
– Pełna szybkość! – wrzasnął kapitan. – Przeciąć zwrotnik Raka! Ster w lewo! – „Płe

twa Rekina” zwinnie pomknęła naprzód, prując fale i roztrącając delfiny. Koliber odlaty
wał co pewien czas na rekonesans, po czym wracał na swoje miejsce, aby cienkim, ostrym 
dziobkiem jak igłą kompasu wskazywać drogę. Podzwrotnikowe słońce prażyło niemi
łosiernie.

Po pięciu dniach w oddali ukazały się zamglone zarysy lądu.
Zbliżaliśmy się do Alamakoty.

Pan Kleks poprosił króla o rozmowę, dając równocześnie znak mnie i Alojzemu, by
śmy zostali przy nim.

– Królu – rzekł, gdy reszta towarzystwa rozproszyła się po ogrodzie – oto człowiek, 
który kopnął cię wczoraj swoją sztuczną nogą!

– Co? To on?! – zawołał król. – Natychmiast każę go aresztować i zamknąć w kurniku.
– Nie uczynisz tego, królu – powiedział spokojnie wielki uczony. – Nie uczynisz tego, 

skoro dowiesz się, że Alojzy Bąbel to arcydzieło techniki stworzone przeze mnie, wie
kopomny wynalazek naszych czasów, największe osiągnięcie ludzkiego umysłu. Alojzy, 
zbliż się do króla!

– Przysiągłbym, że już go gdzieś widziałem... Zresztą mniejsza o to... Trąbatronie – 
zawołał, zwracając się do ministrona Dworu – zajmij się gośćmi i każ podać lody!

Podczas tej krótkiej rozmowy Weronik wyciągnął z kieszeni flanelową szmatkę i dys
kretnie wytarł z kurzu fotel przyszłej królowej.

Z pałacu wybiegło dwunastu paziów, niosąc na srebrnych tacach lody i napoje.
Ministronowie zaprosili panny Lewkonikówny do altanek, gdyż słońce przypieka

ło coraz mocniej. Pan Lewkonik z galanterią towarzyszył premierowej Trondodentrono
wej i ministronowej Fajatronowej, zaś Weronik zabawiał pozostałe panie opowiadaniem 
o własnej metodzie sprzątania klatek schodowych.

POŻEGNANIE Z PRZYGODĄ

„Płetwa Rekina” wypłynęła poza redę. W oddali powiewały ledwie dostrzegalne chu
steczki, którymi żegnali nas dostojnicy Alamakoty, rodzina Lewkoników i nasi przyja
ciele. Tylko Alojzy stał nieruchomo na pokładzie bajkajaku, z ręką przyłożoną do admi
ralskiego kapelusza. Odprowadzał nas do granicy wód terytorialnych. Ale i on wkrótce 
zniknął nam z oczu.

Chociaż Rezeda obiecała rodzicom, że najbliższe wakacje spędzimy wspólnie w Ala
makocie, teraz markotnie spoglądała w dal, przejęta pierwszym rozstaniem z rodziną. 
Szybko jednak odzyskała zwykłą pogodę ducha. Usiadła obok kapitana statku i  wraz 
z nim przystąpiła do rozwiązywania krzyżówek.

„Płetwa Rekina” była to staromodna motorowa łajba, która mogła rozwijać niewiel
ką szybkość, a byle burza groziła jej zatopieniem. Na szczęście kapitan miał wyjątkowego 
nosa i potrafił tak lawirować, że przemykał się zręcznie pomiędzy nieprzychylnymi wiat
rami. Wolał raczej nadłożyć drogi, niż wadzić się z nawałnicą. Czekała nas więc długa 
podróż i nikt nie mógł przewidzieć, kiedy dotrzemy do celu.

Z usposobienia kapitana wynikało też i to, że załoga była niemrawa i niedbała. Opano
wany namiętnością rozwiązywania krzyżówek kapitan mało czym się przejmował, a już 
najmniej troszczył się o porządek na statku. Nic więc dziwnego, że Weronik natychmiast 
podwinął nogawki, przyniósł kubły, szczotki, mydło i zabrał się energicznie do szorowa
nia pokładu. Pan Kleks beztrosko pogwizdywał, a gdy Weronik zlewał deski wodą, śliz
gał się po nich jak sztubak, twierdząc, że pomaga mu to w skupianiu myśli. Zresztą trze
ba przyjmować, że wielki uczony robił to z ogromną zręcznością i wprawą godną mistrza 
jazdy na lodzie.

– A zwłaszcza królewscy ogrodnicy – mruknął Weronik.
– Rozumiem – zmieszał się Zyzik – wolałbym jednak uprzedzić ojca o wizycie.
– Panie Anemonie – wtrącił rozsądny jak zwykle Weronik – przecież kwiaty ogląda 

się w dzień, a nie wieczorem. To samo w znacznie większym stopniu odnosi się do ogrod
ników. Po ciemku wszystkie koty są bure!

– Przepraszam – rzekłem tym razem ja – zapomnieliśmy o naszych bagażach. Trzeba 
je sprowadzić z portu. Panie Weroniku, pan musi się tym zająć.

– Bagaże to moja specjalność – powiedział ochoczo stary dozorca, który nieraz wnosił 
i znosił walizki moich rodziców. – Nie wiem tylko, dokąd je dostarczyć. Nie mamy w Ala
makocie adresu, za przeproszeniem.

– Mieszkam w pałacu ministrona Limpotrona – rzekł pan Kleks. – Wystarczy tam 
miejsca dla wszystkich. Mój stary przyjaciel Limpo, sternik z wyprawy na tratwie, został 
tu ministronem Pogody i Czterech Wiatrów. To bardzo gościnny człowiek, tylko trochę 
lekkomyślny. Wydaje mu się, że umie przepowiadać pogodę, podczas gdy powszechnie 
wiadomo, że robią to za niego alamakotańskie koguty.

z papryką, ze szczypiorkiem oraz z kiełbasą, i popijaliśmy ją aromatycznym sokiem owo
cu gungo.

Panu Lewkonikowi jak zwykle przeszkadzał brzuch, ale poczciwa Hortensja podtrzy
mywała mu talerz pod samą brodą, dzięki czemu zgłodniały hodowca róż mógł najeść się 
tym razem do syta.

Podziękowaliśmy ministronowi za pyszny podwieczorek, a  ponieważ zapadał już 
zmierzch, czas było wracać do miasta. Właśnie koguty spuszczone z łańcuszków zapia
ły Marsza Ołowianych Żołnierzy. Pożegnaliśmy uprzejmego gospodarza, uruchomiliśmy 
nasze hulajnogi i opuściliśmy kurzą farmę.

– Zdążymy jeszcze zwiedzić Rezerwat Zepsutych Zegarków – rzekł Zyzik.
Tu jednak zabrał głos pan Lewkonik:
– Przepraszam... Co nas obchodzą zepsute zegarki?! Dla mnie i dla moich córek o wie

le ważniejsze są królewskie ogrody.

„Pani Pepa przez wiele lat słynęła jako pogromczyni dzikich zwierząt i popisując się 
w wędrownych cyrkach, zgromadziła znaczny majątek. A kiedy się postarzała, rzuciła 
arenę, osiadła w naszym miasteczku i poświęciła się z zapałem hodowli gruszek. Z cza
sem pojęła za męża swego ogrodnika, Kamila Pergamuta, który przed kilku laty zmarł 
z przejedzenia kleksami.

Pani Pepa była kobietą nadzwyczaj łagodną, a jak nieraz podkreślała, nauczyła się 
łagodności przez obcowanie z dzikimi zwierzętami. Natomiast ludzi unikała w obawie 
przed ich drapieżnością.

– Mam chyba słuszność, drogi Anemonie. Poznałeś owego myśliwego, który zagarnął 
dom twego dziadka, a was wypędził, grożąc dubeltówką. Jesteś poczciwego serca i nie tra
cisz wiary w ludzką dobroć. Może to i dobrze.

Taka była pani Pepa.
W wolnych chwilach uczyła moje córki tresury zwierząt. Po pewnym czasie mieliśmy 

w  domu wiewiórkę, która umiała zapalać lampy, psa, który podlewał co rano kwiaty,  

– Nic dziwnego, Anemonie, że Multiflora nie znalazła się razem z wami. Jest rzeczą 
całkiem zrozumiałą, że skoro dostała kaszlu i miała wskutek tego zamknięte drogi odde
chowe, nie mogła w porę należycie powąchać kwiatu lewkonii. A potem było już za póź
no. Wcale to jednak nie oznacza, aby Multiflora odgrywała tylko rolę sobowtóra! Możesz 
pod tym względem zaufać człowiekowi tak mądremu, jak profesor Ambroży Kleks. Je
stem przekonana, że odnajdziesz swoją żonę.

Zacna staruszka dodawała mi otuchy. Z czasem wstąpiła we mnie nadzieja, a gdy na 
statku dowiedziałem się od pana, że mamy płynąć do Alamakoty i że tam znajdę profe
sora Kleksa, zacząłem wierzyć w szybkie spełnienie mych pragnień. Liczę na pana, panie 
Niezgódka. Pan mi chyba pomoże pozyskać przychylność profesora”.

Zapewniłem pana Lewkonika, że wielki uczony niewątpliwie ułatwi mu odzyskanie 
Multiflory.

Przez jakiś czas trwaliśmy w milczeniu. Po dłuższej chwili hodowca róż westchnął, 
pocisnął brodawkę na nosie, ożywił się i opowiadał dalej:

– Witam cię, królu – powiedział poufale pan Kleks. – Pozwól, że przedstawię ci moich 
przyjaciół. Oto pan Lajkonik...

– Lewkonik – poprawił hodowca róż.
– Tak, tak... Przepraszam... Pan Lewkonik... A to są jego kwiatuszki, czyli pięć córek... 

A to pan Wazonik...
– Weronik, panie profesorze – przerwał mu stary dozorca.
– Wybacz, drogi przyjacielu, ale nie przywiązuję wagi do nazwisk – rzekł wielki uczo

ny. – Ważny jest nie człowiek, lecz jego dzieło. O Ambrożym Kleksie ludzkość może za
pomnieć, ale mój twór, Alojzy Bąbel, przejdzie do historii. Tak jak do historii przejdą 
czyny sławnych bajdockich żeglarzy z królem Kwatenostrem I na czele. Niech żyje król!

– Niech żyje! – zawołaliśmy chórem, a muszle powtórzyły nasze głosy wielokrotnym 
echem. Dworzanie uderzali przy tym zegarkami o podłogę, wskutek czego powstał taki 
zgiełk, że TriTri przerażony uciekł przez okno.

– Jeszcze nie skończyłem! – zawołał pan Kleks, uciszając Alamakotańczyków. – To jest 
właśnie mój uczeń, Adam Niezgódka, o którym ci, królu, opowiadałem.

Przez cały ten czas król zajęty był gorączkowym poszukiwaniem okularów, bez któ
rych nic nie widział, ale nie mógł ich rzecz prosta znaleźć, ponieważ nic nie widział bez 
okularów.

Sytuacja stawała się coraz bardziej kłopotliwa. Dla wszystkich było jasne, że słowa pa
na Kleksa nie docierają do króla, pochłoniętego całkowicie sprawą okularów. Natomiast 
nikt z dworzan nie pośpieszył mu z pomocą, gdyż oni z kolei zajęci byli wyłącznie swo
imi zegarkami.

Pan Kleks przerwał przemówienie, a Róża i Dalia zaczęły chichotać, co mogło kró
la urazić. Na szczęście pan Lewkonik dostrzegł okulary wystające z królewskiego buta, 
przyskoczył z lekkością balonika i dwornym gestem podał je Kwaternostrowi I. Wszyscy 
odetchnęli z ulgą.

Wtedy król wszedł na mostek kapitański i raczył tak do nas przemówić po alambajsku, 
co przytaczam tu w przekładzie na nasz język:

– Piękne panie, panie profesorze, panowie!
Przypuszczam, że zwrot „piękne panie” król przygotował sobie wcześniej, zanim 

jeszcze znalazł okulary, przez które miał możność przyjrzeć się pannom Lewkoników
nom.

– Na ziemi alamakotańskiej – ciągnął Kwatenoster I – możecie się czuć jak u siebie 
w domu. Ludność kraju zajmuje się hodowlą kur. Co roku wywozimy za granicę pięć
dziesiąt milionów jajek, a  za uzyskane dewizy sprowadzamy sto tysięcy zegarków. Jak 
mieliście okazję zauważyć, moi wierni poddani zgodnie z wiekową tradycją uderzają ze
garkami o ziemię. Nie sprzyja to niestety ich mechanizmom. Dlatego też Alamakotań
czycy cały wolny czas zużywają na rozbieranie zegarków, ale nikt nie potrafi złożyć ich 

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.

ILUSTRACJE

WYSTAWA

– 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.


