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Winia - powlern A tych bqk6w W prost zwierciadla 
Warn na uszko lest bez liku: Na zeszycie 
Szczerozlote Siedzi Winia jej przysiadta, 
Ma serduszko! Przy stoliku, W zi~la lebek 
Taka dobra Na krzeselku W lapki obie, 
Taka rnila, Si~ kolysze jak grzebieniern 
Komara-by I lisf pisze. Czesze, skrobie ... 
Nie zabita Pisze go jui Chociai Winia 
I przez wszystkich d godziny jq odp\dza, 
Ukochana Na Babuni Mucha j~dza 
Ale - strasznie Irnieniny. jakby na zlose 
Roztrzepana! Oczka wznosi Zrobie rada -
Wi\c wciqi gniewy Glowkq kr\ci, ~ 

Zuow zpowrotem 
Na jadwini~, Bo to trudno Na list siada. 
Bo i jeden Tak z pami~ci, " Poczekajie 
Ozien nie minie, Chociai w glowce " U parciucho, 
By - ni z tego Utoione, "Nie ujdzie ci 
Ni z owego - Pisae listu "To na sucho! 
Nie zbroila Calq stron~! "Zaraz ja tw6j 
Ces nowego, Nagle Wini " U por ;darni~!" 
A - jak rnowi Kolo ucha Wola Winia, 
Ciocia Mela: Zabzykn~ta Wznosi rarni~ 
"Winia ciqgle Duia rnucha I ramieniern 
"Bqki strzela!" I jak panna Wyciqgni~tem 

WN 

Winia - powIem A tych bąków W prost zwierciadła 
Wam na uszko Jest bez liku: Na zeszycie 
Szczerozłote Siedzi Winia Jej przyśiadła, 
Ma serduszko! Przy stoliku, Wzięła łebek 
Taka dobra Na krzesełku W łapki obie, 
Taka miła, Się kołysze Jak grzebieniem 
Komara-by I list pisze. Czesze, skrobie ... 
Nie zabiła Pisze go już Chociaż Winia 
I przez wszystkich d godziny Ją odpędza, 
Ukochana Na Babuni Mucha jędza 
Ale - strasznie Imieniny. Jakby na złość 
Roztrzepana! Oczka wznosi Zrobić rada -
Więc wciąż gniewy Główką kręci, 

~ 

Zuów zpowrotem 
Na Jadwinię, Bo to trudno N a list siada. 
Bo i jeden Tak z pamięci, " Poczekajże 
Dzień nie minie, Chociaż w główce " Uparciucho, 
By - ni z tego Ułożone, "Nie ujdzie ci 
Ni z owego - Pisać listu "To na sucho! 
Nie zbroiła Całą stronę! "Zaraz ja twój 
Ccś nowego, Nagle Wini " U pór .złamię!" 
A - jak mówi Koło ucha Woła Winia, 
Ciocia Mela: Zabzyknęła Wznosi ramię 
"Winia ciągle Duża mucha I ramieniem 
"Bąki strzela!" l jak panna Wyciągniętem 

Gl ROZTRZEPA~J WINI 

Winia - powiem 
Wam na uszko 
Szczerozłote 

Ma serduszko! 
Taka dobra 

Taka miła, 

Komara.by 

Nie zabiła 

I przez wszystkich 
Ukochana 

Ale - strasznie 
Roztrzepana! 
Więc wciąż gniewy 

Na Jadwinię, 

Bo i jeden 

Dzień nie minie, 

By - ni z tego 
Ni z owego _ 
Nie zbroila 
Ccś nowego, 

A - iak mówi 
Ciocia Mela: 

• Winia ciągle 

. Bąki strzela!' 

A tych bąków 

Jest bez. liku: 

Siedzi Wioia 
przy stoliku, 

Na krzeselku 
Się kolysze 

I list pisze. 

Pisze go już 
0 d godziny 

Na Babuni 

Imieniny. 
Oczka wznosi 
Główką kręci, 

Bo to trudno 
Tak z pamięci, 

Chociaż w główce 
Ułożone, 

PiS3iĆ listu 
Cał'l stronę! 

Nagle Wini 

Koło ucha 

Zabzyknęła 

Duża mucha 
jak panna 

• 
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Wprost zwierciadła 
Na zeszycie 
Jej przysiadła, 

W zięla łebek 

W łapki obie, 

Jak grzebieniem 

Czesze, skrobie. .. 
Chociaż Winia 
Ją odpędza, 

Mucha jędza 

Jakby na złość 
Zrobić rada -

Znów zpowrotem 

N a list siada. 

• Poczekajże 

• Uparciucho, 
"Nie ujdzie ci 
.. To na sucho! 
• Zaraz ja twój 

• U pór ~łamię!' 
Woła Winia, 
Wznosi ramię 

I ramieniem 
Wyciągniętem 



:tup!... w katamarz A na ziemi 

Z atramentem! Plama duza 

A kalamarz Jak kaluza! 

fajt! koziolka Jakby bylo 

I na stotek, Malo szkody, 

A ze stolka Winia p~dem 

W dalszq drog~ 00 komody ... 

Na podlog~! Poszperata 

Mala Winia Szybko r~kq 

Rqczki tamie, I serwet~ 

Co tez teraz Ciqgnie cienkq, 

Powie mamie? Potem skokiem 

Caty zeszyt Odzie katuza, 

Powalany, l.serwet(( 

Stolik, stolek W niej zanurza ... 

Obryzgany, Ai zupelnie 

Łup!... w kałamarz A na ziemi 

Z atramentem! Plama duża 

A kałamarz Jak kałuża! 

fajt! koziołka Jakby było 

l na stołek, Mało szkody, 

A ze stołka Winia pędem 

W dalszą drogę Do komody ... 

Na podłogę! Poszperała 

Mała Winia Szybko ręką 

Rączki łamie, l serwetę 

Co też teraz Ciągnie cienką, 

Powie mamie? Potem skokiem 

Cały zeszyt Odzie kałuża, 

Powalany, l ,serwetę 

Stolik, stołek W niej zanurza ... 

Obryzgany, Aż zupełnie 

. 1 
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Łup!... w kalamarz A na ziemi 

Z atramentem! Plama duża 

A kałamarz ' Jak kalużal 

fajt! koziolka Jakby bylo 

I na stolek, Malo szkody, 

A ze stoika Winia pędem 

W dalszą drogę Do komody ... • 
Na podlogę! Poszperala 

Mala W inia Szybko ręką 

Rączki łamie, I serwetę 

Co też teraz Ciągnie cienką, 

Powie mamie? Potem skokiem 

Caly zeszyt Gdzie kałuża, 

Powalany, I serwetę 

Stolik, stołek W niej zanurza._ 

Obryzgany, Aż zupelnie 
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J q wytarta! 
Wtem mamusia 
Drzwi otwarfa ... 
"Co si~ stalo? 
"Masz zwaJanq 
" Rqczk~ catq! 
"Co ? .. i stoJik 
" Obryzgany, 
N t '· ? " awe sClany. 

"jakas ty jest 
" Nieostroina, 
j k · . , " a ze mozna. 

"I sukienka? 
"A to ladna 
M· . k ' " 1 pamen a . 

"CO ? .. serweta? t 
"Wielki Boie, 
"Czyi byc moie ?" 
Mama patrzy 
I nie wierzy, 
Choc serweta 
Czarna Ieiy! 
"Czy masz, Winiu, 
"W glowie zam~t, 

"By ' atrament 
"Serwetami 
" Nowiutkiemi 
"Scierac z ziemi? 
"Niech Wiktorja 
" T u posprzqta, • 
"A ty zaraz 

--

"ldi do kqta!" 
Winia w ptacz-tak . 
j q przestrasza 
Gniew mamusi. 
T ak przeprasza, 
Tak lzy roni 
jasnq glowk~ 
Kryjqc w dloni, 
Ze mamusia 
Po chwiIeczce 
Przebaczyla 
Swej coreczce. 

Mama Wini 
Przebaczyla, 
Lecz si~ Winia 
Nie zmienita. 

Mala Winia 
Dzis wyrCj;cza 
W kuchni cioci~ 

Przy robocie. 
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WiCj;c fartuszkiem 
Przepasana 
Biega w kuchni 
Jui od rana 
Straszn1e pracq 
SWq przej~ta, 

Bo pojutrze 
B~dq Swi~ta. 
Wi~c obiera 
To migdaly 
Z ciemnej skorki 
Na mazurki, 
T 0 trzepaczkq 
Na odmian~ 
Bije pian~ -
·W pocie czola 
Niby pszczola 
Si~ uwija 
I w nielada 
Jest klopocie, 

Ją wytarła ! 

Wtem mamusia 
Drzwi otwarła ... 
"Co się stało ? 

"Masz zwalaną 
" Rączkę całą ! 

"Co ? .. i stolik 
" Obryzgany, 
N t " ? " awe sClany. 

"Jakaś ty jest 
" Nieostrożna, 

J k · . , " a ze mozna. 
"I sukienka? 
"A to ładna 

M· . k ' " l pamen a . 
"Co ? .. serweta? ! 
"Wielki Boże, 

" Czyż być może ?" 

Mama patrzy 
I nie wierzy, 
Choć serweta 
Czarna leży! 

"Czy masz, Winiu, 
"W głowie zamęt, 

"By ' atrament 
"Serwetami 
" Nowiutkiemi 
" Ścierać z ziemi? 
"Niech Wiktorja 
" T u posprząta, • 
"A ty zaraz 

--

"Idź do kąta!" 
Winia w płacz-tak . 
Ją przestrasza 
Gniew mamusi. 
T ak przeprasza, 
Tak łzy roni 
Jasną główkę 

Kryjąc w dłoni, 
Że mamusia 
Po chwileczce 
Przebaczyła 

Swej córeczce. 
Mama Wini 
Przebaczyła, 

Lecz się Winia 
Nie zmieniła. 

Mała Winia 
Dziś wyręcza 

W kuchni ciocię 

Przy robocie. 
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Więc fartuszkiem 
Przepasana 
Biega w kuchni 
Już od rana 
Strasznłe pracą 

Swą przejęta, 

Bo pojutrze 
Będą Święta. 
Więc obiera 
To migdały 
Z ciemnej skórki 
Na mazurki, 
T o trzepaczką 
Na odmianę 
Bije pianę -
·W pocie czoła 
Niby pszczoła 
Się uwija 
I w nielada 
Jest kłopocie, 

Ją wytarła I 
Wtem mamusia 
Drzwi otwarła ... 
• Co się stało? 
"Masz zwalaną 
.Rączkę całą I 

• Co ? .. i stolik 
• Obryzgany, 
.Nawet ściany? 
• Jakaś ty jest 

" Nieosłrożna, 
"J akże można! 

• I sukienka? 
. A to ładna 
"Mi panienka ! 
. Co? .. serweta?! 

• Wielki Boże, 

,Czyż być może ?' 

Mama patrzy 
l nie wierzy, 
Choć serweta 
Czarna leży! 

.. Czy masz, Winiu, 

.. W głowie zamęt, 
, By atrament 

"Serwetami 
" Nowiułkiemi 
.. Ścierać z ziemi? 
, Niech Wiktorja 
, T u posprząta, 

, A ty zaraz 

1 

. Idź do kąta! " . 
Winia w placz- tak 
Ją przestrasza 
Gniew mamusi. 
Tak przeprasza, 
Tak łzy roni 

Jasną główkę 

Kryjąc w dłoni, 

Że mamusia 
Po chwileczce 
Przebaczyła . 

Swej córeczce. 
Mama Wini 
Przebaczyła, 

Lecz się Winia 
Nie zmieniła 

Mała Winia 
Dziś wyręcza 

W kuchni ciocię 

Przy robocie. 
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Więc fartuszkiem 
Przepasana 
Biega w kuchni 
Już od rana 
Strasznie pracą 
Swą przejęta, 

Bo pojutrze 
Będą Święta. 
Więc obiera 
To mIgdały 

Z ciemnej skórki 
Na mazurki, 
T o trzepaczką 

Na odmianę 
Bije pianę -
.W pocie czo/a 

Niby pszczoła 
Się uwija 
I w nielada 
Jest kłopocie, 

• 



Jak podolac By p61miska Ruszyc boi, 
T ej robocie. Nie wywr6cic. By nie spfoszyc 
Naraz ciocia: Nagle jakici Mysiej matki 
;, My tu w kuchni Piski slyszy ... A z niq calej 
"Oadu, gadu, Patrzy ... widzi J ej gromadki. 
"A czas podac I::ebek myszy. Lecz, sluchaj<!c 
,,00 obiadu!" Kolo progu Myszek pisku, 
Winia dzisiaj W samym rogu Zapomniala 
Pracowita Byly w murze o p61misku!... 
Za p6lmisek Szpary duze. Wtem zoczyly 
Zaraz chwyta Z -jednej szpary Myszki Wini~ 
I do Wikci: Z za kotary I skoczyly 
"Wei si~, Wikciu, Wyszla matka Ku szczelinie ... 
"Ty do wazy, Na poczqtek, Winia szybko 
"Ja za tob<! A tuz za niq Si~ obraca, 
"Wezm~ zrazy." Z pi~c myszqtek. Przechyla si~ 

Mala W inia Winia mala W rqczkach taca ... 
Z dumq kroczy, N igdy myszek Zrazy - b~c! jak 
Ma utkwione Nie widziala, Ul~galki 
W zrazach oczy, Wi~c cichutko A p61misek 
Ba si~ boi W progu stoi, T rzask !-w kawalki! 
Je odwr6cic, Bo si~ nawet 
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Jak podołać By półmiska Ruszyć boi, 
T ej robocie. Nie wywrócić. By nie spłoszyć 
Naraz ciocia: Nagle jakieś Mysiej matki 
;, My tu w kuchni Piski słyszy ... A z nią całej 
"Gadu, gadu, Patrzy ... widzi J ej gromadki. 
"A czas podać Łebek myszy. Lecz, słuchając 
"Do obiadu!" Koło progu Myszek pisku, 
Winia dzisiaj W samym rogu Zapomniała 
Pracowita Były w murze O półmisku!... 
Za półmisek Szpary duże. Wtem zoczyły 
Zaraz chwyta Z -jednej szpary Myszki Winię 
I do Wikci: Z za kotary I skoczyły 
"Weź się, Wikciu, Wyszła matka Ku szczelinie ... 
"Ty do wazy, N a początek, Winia szybko 
"Ja za tobą A tuż za nią Się obraca, 
"Wezmę zrazy." Z pięć mysżątek. Przechyla się 

Mała W inia Winia mała W rączkach taca ... 
Z dumą kroczy, N igdy myszek Zrazy - bęc! jak 
Ma utkwione N ie widziała, Ulęgałki 
W zrazach oczy, Więc cichutko A półmisek 
Bo się boi W progu stoi, Trzask l-w kawałki! 
Je odwrócić, Bo się nawet 

6 

Jak podołać By półmiska Ruszyć boi, 
T ej robocie. Nie wywrócić. By nie spłoszyć 
Naraz ciocia: Nagle jakieś Mysiej matki 
• My tu w kuchni Piski słyszy ... A z nią całej 
• Gadu, gadu, Patrzy ... widzi Jej gromadki. 
• A czas podać Łebek myszy. Lecz, słuchając 
.. Do obiadu!" Koło progu Myszek pisku, 
Winia dzisiaj W samym rogu Zapomniala 
Pracowita Byly w murze O pólmisku 1... 
Za pólmisek Szpary duże. Wtem zoczyly 
Zaraz chwyta Z jednej szpary Myszki Winię 
I do Wikci: Z za kotary I skoczyly 
"Weź się, Wikciu, Wyszła matka Ku szczelinie ... 
"Ty do wazy, Na początek, Winia szybko 
,.Ja za tobą A tut za nią Się obraca, 
uWezmę zrazy." Z pięć myszątek. Przechyla się 

Mala Winia Winia mała W rączkach taca._ 
Z dumą kroczy, Nigdy myszek Zrazy - bęc! jak 
Ma utkwione N ie widziała, U l ęgałki 
W zrazach oczy, Więc cichutko A pólmisek 
Bo się boi W progu stoi, Trzask!-wkawalki! 
Je odwrócić, Bo się nawet 

6 



Winia patrzy 
I driy cala .. 

B~dziez mama 

Si~ gniewata! 

Jui nie m6wrny 

Jak tarn bylo ... 

Lecz czy jq to 

Wyleczylo? 

Dzis niedziela. 
Ciocia Mela 
Idzie ze sw'! 
Siostrzen ic,! 
Na przechadzk~ 
W dal - ulicq. 
Dzieci patr:~.'! 

Na Jadwini~, 
Bo prowadzi 
Psa na linie. 

7 

Czarny piesek 
Z wie si~ Zuczek, 
A He on 
U mie sztuczek! 
Jak on tapk~ 
Sw'! podaje, 
Jak on na dw6ch 
N 6ikach staje! 
Jak wesolo 
Skacze, szczeka, 

Winia patrzy 
I drży cała .. 
Będzież mama 

Się gniewała! 

Już nie mówmy 

Jak tam było ... 

Lecz czy ją to 
Wyleczyło? 

Dziś niedziela. 
Ciocia Mela 
Idzie ze swą 
Siostrzen icą 
Na przechadzkę 
W dal - ulicą. 

Dzieci patr~ą 

Na Jadwinię, 
Bo prowadzi 
Psa na linie. 
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Czarny piesek 
Z wie się Żuczek, 
A ile on 
U mie sztuczek! 
Jak on łapkę 
Swą podaje, 
J ak on na dwóch 
N óżkach staje! 
Jak wesoło 
Skacze, szczeka, 

Winia patrzy 
I drży cała .. 

Będzież mama 

Się gniewała! 

Już nie mówmy 
jak tam było ... 

Lecz czy ją to 

Wyleczyło? 

Dziś niedziela. 
Ciocia Mela 
Idzie ze swą 
Siostrzenicą 

Na przechadzkę 
W dal - ulicą. 

Dzieci patrzą 

Na jadwinię, 
Bo prowadzi 

Psa na linie. 
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Czarny piesek 
Z wie się Żuczek, 
A ile on 
Umie sztuczek! 
Jak on łapkę 

Swą podaje, 
j ak on na dwóch 
Nóżkach staje! 
jak wesoło 

Skacze, szczeka, 



Kiedy ujrzy 
Spodek mleka! 
Ot6i Zuczek 
Zoczyt dziada 
I jui warczy 
I ujada 
Tak, ie Winia 
Cos na chwile:; 
Pozostata 
Nieco wtyle. 
A zty Zuczek 
Warczy, szczeka ... 
Ciocia wie:;cej 
Juz nie czeka, 
Tylko poszla. 
Wtedy Winia 
Psa porwala 
I za ciocüt, 
Niby strzata 
Wypuszczona 
Prosto z tuku, 
Pe:;dzi, sadzi 
Wskok po bruku 
Cala pe:;dem 
Zadyszana ... 

Ale Winia 
Roztrzepana! 
Bo, gdy Zuczek 
Rozp~dzony 

Mija ciocie:; 
Z jednej strony, 
Nasza Winia 
W tejie chwiIi 

• Z drugiej strony 
Sie:; wychyli ... 
Napr~iona 

Mocna lina 
Nogi cioci 
W mig podcina. 
Ciocia krzyczy: 
"Matko Swie:;ta!" 
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I b~c! - jakby 
Kos,! scie:;ta! 

Potem w domu 
Z Wini~ mal,! 
Co sie:; stato ... 
Co to byla 
Za historja ... 
N iech opowie 
Wam Wiktorja. 

Kiedy ujrzy 

Spodek mleka! 
Otóż Żuczek 
Zoczył dziada 
I już warczy 

I ujada 

Tak, że Winia 
Coś na chwilę 

Pozostała 

Nieco wtyle. 
A zły Żuczek 
Warczy, szczeka ... 

Ciocia więcej 

Już nie czeka, 
Tylko poszła. 
Wtedy Winia 

Psa porwała 
I za ciocią, 

Niby strzała 

Wypuszczona 
Prosto z łuku, 

Pędzi, sadzi 
Wskok po bruku 

Cała pędem 

Zadyszana ... 

Ale Winia 

Roztrzepana! 
Bo, gdy Żuczek 
Rozpędzony 

Mija ciocię 

Z jednej strony, 
Nasza Winia 

W tejże chwili 
• 

Z drugiej strony 

Się wychyli ... 

Naprężona 

Mocna lina 
Nogi cioci 
W mig podcina. 

Ciocia krzyczy: 

"Matko Święta!" 
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I bęc! - jakby 

Kosą ścięta! 

Potem w domu 

Z Winią małą 

Co się stało ... 

Co to była 
Za historja ... 
N iech opowie 

Wam Wiktorja. 

Kiedy ujrzy 
Spodek mleka! 
Otóż Żuczek 

Zoczyl dziada 
I już warczy 
l ujada 
T ak, że Winia 
Coś na chwilę 
Pozostała 

Nieco wtyle. 
A zły Żuczek 
Warczy, szczeka ... 
Ciocia więcej 
Jut nie czeka, 
Tylko poszła. 

Wtedy Winia 
Psa porwała 

I za ciocią, 

Niby strzała 
Wypuszczona 
Prosto z łuku, 
Pędzi, sadzi 
Wskok po bruku 
Cała pędem 

Zadyszana ... 

Ale Winia 
Roztrzepana! 
Bo, gdy Żuczek 
Rozpędzony 

Mija ciocię 

Z jednej strony, 
Nasza Winia 
W tejże chwili 

• 
Z drugiej strony 
Się wychyli ... 
Naprężona 

Mocna lina 
Nogi cioci 
W mig podcina. 
Ciocia krzyczy: 
..Matko Święta!" 

8 

l bęc! - jakby 
Kosą ścięta! 

Potem w domu 
Z Winią małą 

Co się stało •. 
Co to była 
Za historj •... 
N iech opowie 
Wam Wiktorja. 

-'-- -- . 



Wkr6tce potern Si~ zabawiat, Dzis ochoty, 

Ze swyrn kotern Co tak figle Wi~c tez tylko 

Pelna srnutku Stroi, ' psoci - Razem z kotern 

Poszla przejsc si~ Winia smutna ... Spaceruje- tarn, 

Po ogr6dku. laI jej cioci! • Zpowrotern, 

Kto innyby 80 Winia ma N awet nie chce 

Choc przez chwil~ Dobre serce Z nim zabawy. 

Gonil iuczki I dlatego T ak zbliiyla 

I motyle, W tej rozterce ... Sift do tawy 

Jakies harce Gdzies si~ podziat I zm~czona, 

By wyprawial Humor zloty, SPOCZqC rada 

Albo z kotkiem Na nie nie ma Na niej siada. 

9 
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Wkrótce potem Się zabawiał, Dziś ochoty, 

Ze swym kotem Co tak figle Więc też tylko 

Pełna smutku Stroi, ' psoci - Razem z kotem 

Poszła przejść się Winia smutna ... Spaceruje- tam, 

Po ogródku. Żal jej cioci! • Zpowrotem, 

Kto innyby Bo Winia ma N awet nie chce 

Choć przez chwilę Dobre serce Z nim zabawy. 

Gonił żuczki I dlatego T ak zbliżyła 

I motyle, W tej rozterce ... Się do ławy 

Jakieś harce Gdzieś się podział I zmęczona, 

By wyprawiał Humor złoty, Spocząć rada 

Albo z kotkiem Na nic nie ma Na niej siada. 
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Wkrótce potem Się zabawiał~ Dziś ochoty, 

Ze swym kotem Co tak figle Więc też tylko 
Pełna smutku Stroi, · psoci - Razem z kotem 
Poszła przejść Się Winia smutna ... Spaceruje - tam, 

Po ogródku. Żal jej cioci! • Zpowrotem, 

Kto innyby Bo Winia ma N awet nie chce 
Choć przez chwilę Dobre serce Z nim zabawy. 

Gonił żuczki I dlatego Tak zbliżyła 

I motyle, W tej rozterce ... Się do ławy 

Jakieś harce Gdzieś się podzial I zmęczona, 
By wyprawiał Humor złoły, Spocząć rada 

Albo z kotkiem Na nic nie ma Na niej siada. 

9 



Rzeez to znana: Sukienka si~ M6wrny szezerze, 

VV'inia zawsze Przylepila! Juz si~ plarn z niej 

Roztrzepana! Winia z trwogi Nie wypierze, 

Wi~e jej nawet Ledwie iywa, Chociaiby jq 

Nie uderza, Na nogi si~ " Dac do prania ... 

Ze ta lawa Z lawy zrywa, . To Sq skutki 

Jakas swieia! Oglqda si~ Roztrzepania! 

Nagle slyszy Wtyl, przez rarni~ ... 

Olos Wiktusi: Czy wzrok klarnie ? Przeszto. kilka 

. "Wiiiniu ! pr~dko Bo na pleeaeh Dni w spokoju. 

"Da Marnusi!" W pasy krwawe Mafa Winia 

Leez - e6i to jest? Ma odbitq . W swyrn pokoju 

Wielki Boie ... Calq law~! Przy otwartem 

Winia jakos A sukienka Oknie siedzi 

W stac nie moie, Byla nowa, I rnalarza 

Bo jq trzyma ~aka sliezna Pilnie sledzi. 

Jakas sita: Szafirowa! 

CUKIERNIA 1 
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Rzecz to znana: Sukienka się Mówmy szczerze, 

\X"inia zawsze Przylepiła! Już się plam z niej 

Roztrzepana! Winia z trwogi N ie wypierze, 

Więc jej nawet Ledwie żywa, Chociażby ją 

Nie uderza, Na nogi się " Dać do prania ... 

Że ta ława Z ławy zrywa, . To są skutki 

Jakaś świeża! Ogląda się Roztrzepania! 

Nagle słyszy Wtył, przez ramię ... 

Głos Wiktusi: Czy wzrok kłamie? Przeszło. kilka 

. "Wiiiniu! prędko Bo na plecach Dni w spokoju. 

"Do Mamusi!" W pasy krwawe Mała Winia 

Lecz - cóż to jest? Ma odbitą . W swym pokoju 

Wielki Boże ... Całą ławę! Przy otwartem 

Winia jakoś A sukienka Oknie siedzi 

W stać nie może, Była nowa, I malarza 

Bo ją trzyma ~aka śliczna Pilnie śledzi. 

Jakaś siła: Szafirowa! 

CUKIERNIA ł 
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Rzecz to znana: Sukienka się Mówmy szczerze, 
Winia zawsze Przylepila! Już się plam z niej 

Roztrzepana! Winia z trwogi N je wypierze, 

Więc jej nawet Ledwie żywa, Chociażby j ą 

Nie uderza, , Na nogi się Dać do prania ... 

Że ta ława Z ławy zrywa, To są skutki 

Jakaś świeża! Ogląda się Roztrzepania I 

N agle słyszy Wtył, przez ramię ... 

Głos Wiktusi: Czy wzrok kłamie? Przeszło . kilka 

"Wiiiniu! prędko Bo na plecach Dni w spokoju. 

"Do Mamusi!U W pasy krwawe Mała Winia 

Lecz - cóż to jest? Ma odbitą . W swym pokoju 

Wielki Boże ... Całą ławę! Przy otwarłem 

Winia jakoś A sukienka Oknie siedzi 

Wstać nie może, Była nowa, l malarza 

Bo ją trzyma • aka śliczna Pilnie śledzi . 

Jakaś sila : Szafirowa! 

CUKIERNIA l 
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Zaciekawia 

Matq Wini~, 

Jak si~ malarz 

Po drabinie 

Coraz wyzej, 

Wyzej diwiga, 

Macza pendzel, 

Pendzlem smiga ... 

Szpary juz 54 
Tynkowane, 

Wi~c maluje 

Teraz scian~. 

Na okienku 

Kolli kratki 

Staty kwiatki, 

A powi~dle 

Smutno staty, 

Dawno wody 

Nie widzialy. 

Moze woda 

Je ocuci 
I do zycia 

Znow przywr6ci? 

Doskonale! 

Winia biegnie 

Z dzbanem - ale 

Zamiast przyniesc 
W koneweczce 

I pokropic 

Po troszeczce, 

CUKIERNIA 
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Winia strasznie 

Roztrzepana 

Chlust! - przez okno 

Wodq z dzbana ! 

Wrzask nieludzki 

W tejze chwili, 

Ze az slychac 

Na pot mili, 

Potem lomot 

Krzyk, trzask, j~ki, 

Ryk, jak gdyby 

Z lwiej paszcz~ki! 

Tuz brz~k - niby 

Rozbijanej 

KAWIARNIA 

Zaciekawia 

Małą Win ię, 

Jak się malarz 

Po drabinie 

Coraz wyżej, 

Wyżej dźwiga, 

Macza pendzel, 

Pendzlem śmiga ... 

Szpary już są 

Tynkowane, 

Więc maluje 

Teraz ścianę. 

Na okienku 

KołO kratki 

Stały kwiatki, 

A powiędłe 

Smutno stały, 

Dawno wody 

N ie widzi ały. 

Może woda 

Je ocuci 
I do życia 

Znów przywróci? 

Doskonale! 

Winia biegnie 

Z dzbanem - ale 

Zamiast przynieść 
W koneweczce 

I pokropić 

Po troszeczce, 

CUKIERNIA 
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Winia strasznie 

Roztrzepana 

Chlust! - przez okno 

Wodą z dzbana ! 

Wrzask nieludzki 

W tejże chwili, 

Że aż słychać 
Na pół mili, 

Potem łomot 

Krzyk, trzask, jęki, 

Ryk, jak gdyby 

Z lwiej paszczęki! 

Tuż brzęk - niby 

Rozbijanej 

KAWIARNIA 

Zaciekawia 
Malą Wini ę, 

Jak się malarz 

Po drabinie 

Coraz wyżej , 

Wyżej dźwiga, 

Macza pendzel, 
Pendzlem śmiga ... 

Szpary już są 

Tynkowane, 
Więc maluje 

Teraz ścian ę. 

Na okienku 

Koló kratki 

Staly kwiatki, 

A powiędle 

Smutno staly, 

Dawno wody 

Nie widzialy. 

Może woda 
Je ocuci 
I do życia 

Znów przywróci? 

Doskonale! 

Winia biegnie 
Z dzbanem - ale 
Zamiast przynieść 

W koneweczce 
I pokropić 

Po troszeczce, 

CUKIERNIA 
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Winia strasznie 
Roztrzepana 
Chlust! - przez okno 

Wodą z dzbana ! 

Wrzask nieludzki 

W tejże chwili, 
Że aż słychać 
Na pól mili, 

Potem lomot 

Krzyk, trzask, jęki, 

Ryk, jak gdyby 

Z lwiej paszczęki! 

Tuż brzęk - niby 

Rozbijanej 

KAWIARNIA 



W drzazgi sZSby ... Tui pod Wini Wtyl si~ rzucH, 
WkoiIcu haJas Kamienicq. Ze drabin~ 
Z pogr6ikami OzieiI byl skwarny, Ai przewr6cil... 
Qzwal si~ tuz Bo Iipcowy, Malarz z wrzaskiem-

'7N Pod oknami! Wi~c cylinder • W padl do cebra, 
Co si~ stalo? Zdjqf z swej glowy. Ai na cebrze 
Dziecko oknem Nagle - jakby ~~kJy zebra, 
Wylecialo? ? DIa ochlody Wpadl jak mucha 
N ' , !-c. Lunq! z g6ry 00 smietany!! 

Pan stary StrumieiI wody! Pendzel, ~ farbie 
. Szedt ulicq Wtedy z krzykiem Umaczany 

12 

W drzazgi sZSby ... Tuż pod Wini Wtył się rzucił, 

Wkońcu hałas Kamienicą· Że drabinę 
Z pogróżkami Dzień był skwarny, Aż przewrócił... 

Qzwał się tuż Bo lipcowy, Malarz z wrzaskiem-
']N Pod oknami! Więc cylinder • W padł do cebra, 

Co się stało? Zdjął z swej głowy. Aż na cebrze 
Dziecko oknem Nagle - jakby ~ękły żebra, 
Wyleciało? ? Dla ochłody Wpadł jak mucha 
N ' , !-c. Lunął z góry Do śmietany!! 

Pan stary Strumień wody! Pendzel, ~ farbie 
. Szedł ulicą Wtedy z krzykiem Umaczany 

12 
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W drzazgi sr,yby ... 
Wkońcu hałas 

Z pogróżkami 
Qzwał się tuż 

Pod oknami! 
Co się stało? 

Dziecko oknem 
Wyleciało ?? 
Nie! 

Pan stary 
Szedł ułicą 

Tuż pod Wini 
Kamienicą· 

Dzień był skwarny, 
Bo lipcowy, 
Więc cylinder • 

Zdjął z swej głowy. 

Nagle - jakby 
Dla ochłody 
Lunął z góry 
Strumień wody! 
Wtedy z krzykiem 

12 
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Wtył się rzucił, 

Że drabinę 
Aż przewrócił... 

Malarz z wrzaskiem· 
W padł do cebra, 
Aż na cebrze 
Pękły żebra, 

Wpadł jak mucha 
Do śmietany!! 

Pendze!, "" farbie 
Umaczany 



Trzasnqt chlopca Skoczyly, jak Bo ze strachu 

Mittdzy oczy; W wodzie ryby! W prost umiera. 

Ten, jak wrzasnie! Wtedy stolik, A ila schödy 

Jak podskoczy ... filizanki, Ttum si~ wdziera ... 

Nie wie, kto go Cukier, grzanki, 1 uz za drzwiami, 

Trzasnqt - za co? Z wodq szklanki - Juz w pokoju! 

I rtnqt prosto W szystko jadto Mama wchodzi 

W . szyb~ tacq!! Na podlog~ . W ran'1ym stroju, 

A w cukierni B~c! upadlo. Staje - patrzy, 

Pity panie Przeraiona Nie rozumie 

Czekolad~ Winia mala Co to znaczy? 

Na sniadanie ... 00 kqcika A w tym ttumie 

N a brz~k szyby Si~ schowata, W szyscy krzyczq, 
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Trzasnął chłopca Skoczyły, jak Bo ze strachu 

Między oczy; W wodzie ryby! W prost umiera. 

Ten, jak wrzaśnie! Wtedy stolik, A na schody 

J ak podskoczy ... filiżanki, Tłum się wdziera ... 

Nie wie, kto go Cukier, grzanki, 1 uż za drzwiami, 

Trzasnął - za co? Z wodą szklanki - Już w pokoju! 

I rżnął prosto W szystko jadło Mama wchodzi 

W . szybę tacą !! Na podłogę ' W ran'1ym stroju, 

A w cukierni Bęc! upadło. Staje - patrzy, 

Piły panie Przerażona Nie rozumie 

Czekoladę Winia mała Co to znaczy? 

Na śniadanie ... Do kącika A w tym tłumie 

N a brzęk szyby Się schowała, Wszyscy krzyczą, 

13 

Trzasnął chlopca Skoczyly, jak Bo ze strachu 

Między oczy; W wodzie ryby! Wprost umiera. 

Ten, jak wrzaśnie ! Wtedy stolik, A na schody 

lak podskoczy ... Filiżanki, Tłum się wdziera .. . 

Nie wie, kto go Cukier, grzanki, Już za drzwiami, 

Trzasnął - za co ? Z wodą szklanki - luz w pokoju! • 
l rinął prosto Wszystko jadło Mama wchodzi 

W. szybę tacą ! ! Na podłogę W rannym stroju, 

A w cukierni Bęc! upadło. Staje - patrzy, 

Pily panie Przerażona Nie rozumie 

Czekoladę Winia mała Co to znaczy? 

Na śniadanie ... Do kącika A w tym tłumie 

Na brzęk szyby Się schowała, Wszyscy krzyczą, 

13 



Halasujq W szystko poszlo "N ie placz wi~cej! 

I r~kami Po ich mysli, "Ja umieram 
Wymachujq •.. Przeto wszyscy "Z ialu prawie, 
Ai strainika Za drzwi wyszli. ,.J ui na pewno 
SHna wtadza Mamie ialosc "Si~ poprawi~!" 
W tlumie spokaj Serce sciska, I naprawd~ 

Zaprowadza. Ze zemdlenia Winia mala 

Ody uciszyt Prawie bliska. Slowa mamie 

Cizb~ calq, A za gardto Dotrzymala. 

Opowiada Wini~ dusi Juz gtupstw iadnych 

Co si~ stafo, Ten cichutki Nie wyprawia, 

Co tozrobH Placz mamusi, Bo si~ zawsze 
Strumien wody! Ta okrutna Zastanawia! 

Potem zlicza Jej udr~ka ... Nie jej si~ juz 
W szystkie szkody, Wi~c si~ zbliza, Nie wydarza, 
Wkoncu pyta: U stap kl~ka, Bo ... uwaza! 

"Jui nie wi~eej? Buzi~ chowa Lecz tak mi si~ 

"To .. . dwadzieScia W jej kolana: W glowie kleci, 

"Pi~c tysi~cy!!" "Mamus moja Moje dzieci, 

Mama placi; "Ukochana, Ze nie trzeba 

T rudna rada - "T 0 ja winna Ai - karania, 

Placie musi "T ych tysi~cy, By si~ pozbyc 

I .. . wypada. "Ukarz mnie - lecz Roztrzepania! ,. 

x 
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Hałasują Wszystko poszło "N ie płacz więcej! 

I rękami Po ich myśli, "Ja umieram 
Wymachują··. Przeto wszyscy "Z żalu prawie, 
Aż strażnika Za drzwi wyszli. ,.J uż na pewno 
Silna władza Mamie żałość "Się poprawię!" 

W tłumie spokój Serce ściska, I naprawdę 

Zaprowadza. Że zemdlenia Winia mała 

Ody uciszył Prawie bliska. Słowa mamie 

Ciżbę całą, A za gardło Dotrzymała. 

Opowiada Winię dusi Już głupstw żadnych 

Co się stało, Ten cichutki Nie wyprawia, 

Co to zrobił Płacz mamusi, Bo się zawsze 

Strumień wody! Ta okrutna Zastanawia! 

Potem zlicza Jej udręka ... Nic jej się już 

Wszystkie szkody, Więc się zbliża, Nie wydarza, 
Wkońcu pyta: U stóp klęka, Bo ... uważa! 

"Już nic więcej? Buzię chowa Lecz tak mi się 

"To .. . dwadzieścia W jej kolana: W głowie kleci, 

"Pięć tysięcy!!" "Mamuś moja Moje dzieci, 

Mama płaci; "Ukochana, Że nie trzeba 

T rudna rada - "T o ja winna Aż - karania, 

Płacić musi "Tych tysięcy, By się pozbyć 

I .. . wypada. "Ukarz mnie - lecz Roztrzepania! ,. 

x 
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Halasują Wszystko poszlo liN ie płacz więcej ! 
I rękami Po ich myśli, ,Ja umieram 
Wymachują· .. Przeto wszyscy tlZ żalu prawie, 
Aż strażnika Za drzwi wyszli. rjuż na pewno 
Silna wladza Mamie żałość n Się poprawię! " 
W tłum i e spokój Serce ściska, I naprawdę 
Zaprowadza. Że zemdlenia Winia mała 
Ody uciszyl Prawie bliska. Słowa marnie 
Ciżbę calą, A za gardlo Dotrzymala. 
Opowiada Winię dusi Już glupstw żadnych 
Co się stalo, T en cichutki Nie wyprawia, 
Co to zrobi! Placz mamusi, Bo się zawsze 
Strumień wody! Ta okrutna Zastanawia! 
Potem zlicza Jej udręka ... Nic jej się już 
Wszystkie szkody, Więc się zbliża, Nie wydarza, 
Wkońcu pyta : U stóp klęka, Bo ... uważa! 
,Już nic więcej? Buzię chowa Lecz tak mi się 

,.To .. . dwadzieścia W jej kolana; W glowie kleci, 

"Pięć tys ięcy!! " "Mamuś moja Moje dzieci, 
Marna płaci; "Ukochana, Że nie trzeba 
T rudna rada - ))T o ja winna Aż - karania, 
Płacić musi "Tych tysięcy, By się pozbyć 

I... wypada. "Ukarz mnie - lecz Roztrzepania! 

x 
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o SOZID PSOTNIKU 

Pewnie wszysey 

Znaeie J6zia? 

Jak jabluszko 

Kr,!gla buzia, 

Jak na lanie 

Zytnie klosy 

Ztocq mu si~ 

Jasne wlosy. 

Odzie s i~ zloe,! 

Klosy zytnie, 

Tarn i modry 

Btawat kwitnie, 

Tarn i posr6d 

Zyta ztota 

Mak czerwony 

Zamigota -

Tak u J6zia : 

Jak blawaty 

Patrz,! modre 
Oezka - kwiaty, 

A usteezka 

Rozchylone 

Niby maki 

Dwa ezerwone. 

Bardzo rnHy 

T 0 ehtopczyna, 

Wlasnie si6dmy 

Rok zaczyna. 

Leez nikomu 

Nie powiecie, 

o ezern szepn« 

Warn w sekrecie, 

Ze... niedawno 

J6zio rnaly 

Weale nie byl 

Wart poehwaly, 

Bo to lobuz 

Byt bez granic! 

Bo rnial za nie 

I przestrogi 

I lajania! 
Ledwie wstanie 

Od sniadania -

uz 11a worze! 

Nie si« przed nim 

Skryc nie moze, 

Wsz«dzie petno 

Go od rana, 

o J.ÓZIU PSOTNIKU 

Pewnie wszyscy 

Znacie józia? 

Jak jabłuszko 

Krągła buzia, 

Jak na łanie 

Żytnie kłosy 
Złocą mu się 

jasne włosy. 

Odzie s ię złocą 

Kłosy żytnie, 

Tam i modry 

Bławat kwitnie, 

Tam i pośród 

Żyta złota 

Mak czerwony 

Zamigota -

Tak u j ózia : 

Jak bławaty 

Patrzą modre 
Oczka - kwiaty, 

A usteczka 

Rozchylone 

Niby maki 

Dwa czerwone. 

Bardzo miły 

T o chłopczyna, 

Właśnie siódmy 

Rok zaczyna. 

Lecz nikomu 

Nie powiecie, 

O czem szepnę 

Wam w sekrecie, 

Że... niedawno 

józio mały 

Wcale nie był 

Wart pochwały, 

Bo to łobuz 

Był bez granic! 

Bo miał za nic 

I przestrogi 

I łajania! 
Ledwie wstanie 

Od śniadania -

uż na worze! 

Nic się przed nim 

Skryć nie może, 

Wszędzie pełno 

Go od rana, 

" 

o J.ÓZIU PSOTNIKU 

Pewnie wszyscy 

Znacie Józia? 
jak jabluszko 
Krągla buzia, 
j ak na lanie 
Żytn ie klosy 
Zlocą mu się 

j asne wlosy. 
Odzie się zlocą 

Klosy żytnie, 

Tam i mod ry 
Blawat kwitnie, 
Tam i pośród 

Żyta zlota 
Mak czerwony 
Zamigota -
Tak LI józia: 

j ak blawaty 
Patrzą modre 
Oczka - kwiaty, 
A usteczka 
Rozchylone 

Niby maki 
Dwa czerwone. 

Bardzo miły 
To chlopczyna, 
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Wlaśnie siódmy 
Rok zaczyna. 
Lecz nikomu 

Nie powiecie, 

O czem szepnę 
Wam w sekrecie, 
Że ... niedawno 
Józio maly 
Wcale nie był 

Wart pochwaly, 
Bo to lobuz 
Byl bez granic! 

Bo mial za nic 
I przestrogi 
I łajania! 
Ledwie wstanie 

Od śniadania -

~na oworze! 
Nic się przed nim 
Skryć nie może, 

Wszędzie pełno 

Go od rana, 



W sz~dzie buzia 
Rozesmiana, 
A gdzie tyIko 
N osek wscibi, 
Nowa psota 
Ani chybi! 
Kolo ptotu 
Sosna rosnie, 
On za chwil~ 
J uz na sosnie ! 
Skoczyt na d6t, 
Ugrzqzt w blocie, 
Lecz za chwil~ 

Juz na pfocie ... 
Nagle z g6ry 
Mi~dzy kury 
Spadl jak _~ania, 
Po podw6rzu 
Je rozgania ... 
T 0 zn6w w studni 
Wiadro topi, 
T 0 si~ schowa 
00 konopi 
I trzymajqc 
Olugq wiech~ 

. Straszy ptactwo 

16 

Na uciech~ ... 
I tak caly 
Bozy dzionek 

I 

Smiechem dzwoni 
Jak skowronek, 
Czy pogoda 
Czy tez stod -
Skacle, biega, 
Bryka, psoci. .. 
Wszystkie jego 
Te figielki 
Orzech niewielki! 
C6z za dziwy, 

Wszędzie buzia 
Roześmiana, 

A gdzie tylko 
N osek wścibi, 
Nowa psota 
Ani chybi! 
Koło płotu 

Sosna rośnie, 
On za chwilę 
Już na sośnie! 
Skoczył na dół, 

Ugrzązł w błocie, 

Lecz za chwilę 

Już na płocie ... 
Nagle z góry 
Między kury 
Spadł jak _~ania, 
Po podwórzu 
Je rozgania ... 
To znów w studni 
Wiadro topi, 
To się schowa 
Do konopi 
I trzymając 
Długą wiechę 

. Straszy ptactwo 

16 

Na uciechę ... 
I tak cały 
Boży dzionek 

I 

Smiechem dzwoni 
Jak skowronek, 
Czy pogoda 
Czy też słoci -
Skacle, biega, 
Bryka, psoci. .. 
Wszystkie jego 
Te figielki 
Orzech niewielki! 
Cóż za dziwy, 

, 

) 

~ ; " 

Wszędzie buzia Już na płocie. .. Na uciechę ... 
Roześmiana, Nagle z góry I tak caly 
A gdzie tylko Między kury Boży dzionek 
N osek wścibi, Spadl jak ,kania, Śmiechem dzwoni 
Nowa psota Po podwórzu Jak skowronek, 
Ani chybi! Je rozgania ... Czy pogoda 
Kolo plotu To znów w studni Czy też sloci -
Sosna rośnie, Wiadro topi, Skacze, biega, 

• On za chwilę T o się schowa Bryka, psoci ... 
Jut na sośnie! Do konopi Wszystkie jego 
Skoczył na dól, I trzymając Te figielki 
U grzązł w błocie, Długą wiechę Orzech niewielki! 
Lecz za chwilę Straszy ptactwo Cóż za dziwy, 

16 

j 



Ze J6zio jak 
Iskra zywy, 

Kubek w kubek 

Maly ir6bek? 

Wybaczy si~ 

Kaidq psot~, 

Ody chlopczyk ma 

Serce :z;tote, 

Ody figluje, 

Nie dokucza·! 

Tak tei mama 

00 poucza: 

"Nie broni~ ci 
"Brykac wcale, 

"figluj - ale 

"Zganic musz~ 

"Takq psot~, 

"Co zgryzot~ 

"Albo przykrosc 
"Moie sprawic ... 

"Tak nie wolno 

"Ci si~ bawic, 
Wtedy - hola! 

"To swawola!" 
J6zio stucha 
Z rzadkq minq, 

Lecz mu cos jui 
Pod czuprynq 

Swita - juz mu 

figiel nowy 

W padl do gtowy. 
I nazajutrz 

Jui od rana 
Brodzi w trawie 

Po kolana, 

To tu, to tarn 

Czegos szuka, 

Kijem w trawie 

Szpera, stuka, 

Sledzi okiem, 

towi uchem ... 

Ooo! - cos siedzi 

Pod lopuchem ... 

Cap! - i zdobycz 

J uz . w kieszeni! 

17 

Potem skryty 

W kqcie sieni 

Pudeleczko 

Bierze nowe 

Tekturowe, 

Sznurkiem wok6t 

Je zawinie 

I zanosi 

Katarzynie. 

Ze to dar, ta 

Przekonana 

Bierze pudle 
Na kolana, 

Potem szybko 

Sciqga sznurki 

I podnosi 

I 

Że Józio jak 
Iskra żywy, 
Kubek w kubek 
Mały źróbek? 

Wybaczy się 

Każdą psotę, 

Ody chłopczyk ma 
Serce :z;łote, 

Ody figluje, 
N ie dokucza·! 
Tak też mama 
00 poucza: 
"Nie bronię ci 
"Brykać wcale, 
"figluj - ale 
"Zganić muszę 

"Taką psotę, 

"Có zgryzotę 
"Albo przykrość 
"Może sprawić ... 
'ITak nie wolno 
I,Ci się bawić, 

Wtedy - hola! 
"To swawola!" 
Józio słucha 
Z rzadką miną, 
Lecz mu coś już 
Pod czupryną 
Świta - już mu 
figiel nowy 

Wpadł do głowy . 

I nazajutrz 
Już od rana 
Brodzi w trawie 
Po kolana, 
To tu, to tam 
Czegoś szuka, 
Kijem w trawie 
Szpera, stuka, 
Śledzi okiem, 
Łowi uchem ... 
0001 - coś siedzi 
Pod łopuchem ... 

Cap! - i zdobycz 
Już ' w kieszeni l 

17 

Potem skryty 
W kącie sieni 
Pudełeczko 

Bierze nowe 
Tekturowe, 
Sznurkiem wokół 
Je zawinie 
I zanosi 
Katarzynie. 
Że to dar, ta 
Przekonana 
Bierze pudło 
Na kolana, 
Potem szybko 
Ściąga sznurki 
I podnosi 

I 

Że józio jak 
Iskra żywy, 
Kubek w kubek 
Maly źróbek? 
Wybaczy się 

Każdą psotę, 

Gdy chlopczyk ma 
Serce złote, 

Gdy ligi uje, 
Nie dokucza-! 
Tak też mama 
Go poucza: 

"Nie bronię ci 
"Brykać wcale, 
"Figluj - ale 
"Zganić muszę 

"Taką psotę, 

"Co zgryzotę 
"Albo przykrość 
"Może sprawić ... 

"Tak nie wolno 
"Ci się bawić, 

Wtedy - hola! 

"To swawola!" 
józio słucha 
Z rzadką miną, 
Lecz mu coś już 

Pod czupryną 
Swita - już mu 
Figiel nowy 

W padl do glowy . 
I nazajutrz 
już od rana 
Brodzi w trawie 
Po kolana, 
To tu, to tam 

Czegoś szuka, 
Kijem w trawie 
Szpera, stuka, 
Śledzi okiem, 
Łowi uchem ... 
Ooo! - coś siedzi 

Pod łopuchem ... 

Cap! - i zdobycz 
Już w kieszeni! 

17 

-

Potem skryty 
W kącie sieni 
Pudeleczko 
Bierze nowe 

Tekturowe, 
Sznurkiem wokół 
je zawinie 
I zanosi 
Katarzynie. 
Że to dar, ta 
Przekonana 
Bierze pudło 
Na kołana, 
Potem szybko 
Ściąga sznurki 
I podnosi 



• 

Wierzch z tekturki ... 

Wtem . zaba, jak 

Na spr~zynie 
W twarz skoczyla 

Katarzynie! 

Katarzyna 

Nawp6t zywa 

Krzyczy, r~kq 

Twarz zakrywa, 

A nasz J6zio, 
Oczywista 

Z zamieszania 

T ak korzysta, 

Ze - do sadu! 

• 

", .. 

I juz po nim 

Ani sladu, 

Bo przed gniewem 

Katarzyny 

Skryl sit; na strych 

Oficyny. 

Tu przed okiem 

Skryty ludzi 

Cicho siedzi, 

Lecz si~ nudzi. 

T 0 dymnikiem 

W d6l spoziera, 

To po kqtach 

Strychu szpera, 

tazi z minq 

18 

. , 
-<' 

Osowialq ... 

Wtem cos zoczyl: 

Pod powalq 

Wiszq t~gie 

Owie pierzyny 

Katarzyny. 

Zaraz J6zio 

Jednq sciqga 

Na d6t z drqga 

I nozykiem 

Wp6t przecina ... 

Co to powie 

Katarzyna? ? 
Garsc wyciqgnql, 

Omuchnql szczerze 

Phuuu!. .. pod sufit 

Leci pierze! 

Lecz J6ziowi 
To za malo. 

Wi~c pierzyn~ 

WIecze calq 

Wio! - do okna ... 

Jak to b~dzie 
W polu ladnie, 

Gdysnieg spadnie -

Mysli - przecie, 

M6glby padac 

Snieg i w lecie? 

00 pierzyny 

R~ce wsuwa, 

Coraz bardziej 

• 

• 

Wierzch z tekturki ... 

Wtem . żaba, jak 

Na sprężynie 

W twarz skoczyła 

Katarzynie! 

Katarzyna 

Nawpót żywa 

Krzyczy, ręką 

Twarz zakrywa, 

A nasz Józio, 
Oczywista 

Z zamieszania 

T ak korzysta, 

Że - do sadu! 

• 

", .. 

I już po nim 

Ani śladu, 

Bo przed gniewem 

Katarzyny 

Skrył się na strych 

Oficyny. 

Tu przed okiem 

Skryty ludzi 

Cicho siedzi, 

Lecz się nudzi. 

To dymnikiem 

W dół spoziera, 

To po kątach 

Strychu szpera, 

Łazi z miną 

18 

. , 
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Osowiałą .. · 
Wtem coś zoczył: 

Pod powałą 

Wiszą tęgie 

Dwie pierzyny 

Katarzyny. 

Zaraz Józio 

Jedną ściąga 

Na dół z drąga 

I nożykiem 

Wpół przecina ... 

Co to powie 

Katarzyna? ? 
Garść wyciągnął, 

Dmuchnął szczerze 

Phuuu!. .. pod sufit 

Leci pierze! 

Lecz Józiowi 
To za mało. 

Więc pierzynę 

Wlecze całą 

Wio! - do okna ... 

Jak to będzie 

W polu ładnie, 

Gdy śnieg spadnie -

Myśli - przecie, 

Mógłby padać 

Śnieg i w lecie? 

Do pierzyny 

Ręce wsuwa, 

Coraz bardziej 

• 

Wierzch z tekturki ... 

Wtem żaba, jak 
Na sprężynie 
W twarz skoczyła 
Katarzynie! 
Katarzyna 
Nawpół żywa 

Krzyczy, ręką 

Twarz zakrywa, 
A nasz józio, 
Oczywista 
Z zamieszania 
T ak korzysta, 
Że - do sadu! 

I już po mm 
Ani śladu, 

• 

Bo przed gniewem 
Katarzyny 

Skrył się na strych 
Oficyny. 

Tu przed okiem 
Skryty ludzi 

Cicho siedzi, 
Lecz się nudzi. 
T o dymnikiem 

W dół spoziera, 
To po kątach 
Strychu szpera, 
Łazi z miną 

18 

Osowiałą··· 
Wtem coś zoczył: 
Pod powałą 
Wiszą tęgie 

Dwie pierzyny 
Katarzyny. 
Zaraz józio 
jedną ściąga 

Na dół z drąga 
I nożykiem 
Wpół przecina ... 
Co to powie 
Katarzyna ?? 
Garść wyciągnął, 

Dmuchnął szczerze 
Phuuu!. .. pod sufit 
Leci pierze! 
Lecz Józiowi 
To za mało. 
Więc pierzynę 

Wlecze całą 

Wio! - do okna ... 
jak to będzie 

W polu ładnie, 

Gdy śnieg spadnie -
Myśli - przecie, 
Mógłby padać 

Śnieg i w lecie? 
Do pierzyny 
Ręce wsuwa, 
Coraz bardziej 



J q rozpruwa, 

Pi erze na wiatr 

Phuuu!.. rozwiewa. 

Leci pierze 

Ponad drzewa, 

Po kwadransie 

19 

Wsz~dzie biato, 

Tyle sniegu 

Naspadalo! 

Ją rozpruwa, 

Pierze na wiatr 

Phuuu!.. rozwiewa. 

Leci pierze 

Ponad drzewa, 

Po kwadransie 

19 

Wszędzie biało, 

Tyle śniegu 

Naspadało! 

Ją rozpruwa, 
Pierze na wiatr 
Phuuu 1.. rozwiewa. 

Leci pierze 
Ponad drzewa, 
Po kwadransie 

19 

Wszędzie biało, 

Tyłe śniegu 

Naspadało! 

• 



W dole krzyczy 
Katarzyna : 
"Rany Boskie, 
"Toc pierzyna!!" 
A tymczasem 
Pierze led .. . 
Ciqgle led .. . 
C6i wy na t~ 
Psot~, dzied? 

J ui zapomnial 
o poduszce, 
Kiedy znalazl 
F arb~ w puszce 
I zaraz go 
Ch~tka zdj~a 
Wymalowac 
Arcydziela! 
Pod oknami 
Robi kwiatki, 
O~s maIuje . 
W czarne kratki, 
To bieIizn~ 
Farbq maie, 
Robi na niej 
Ludzkie twarze. 
Potem zn6w psu 
Na urod~ 
Wymalowal 
W qSY, brod~ .. . 
Niema to, jak 

• 

Pi~kna sztuka! 
Ale gdziei kot? 
J6zio szuka, 
Wreszcie znalazt: 
Lizus siedzi 
Na przypiecku, 
Mruczy pacierz 
Po niemiecku, 
Cicho mruczy, 

20 

Bo si~ uczy .. . 
Ogon, bialy 
Niby swieca, 
Zwisa z pieca, 
Wi~c si~ J6zio 
Zaraz szczerze 
00 malarskiej 
Pracy bierze ... 
I kotowi 

W dQle krzyczy 
Katarzyna : 
"Rany Boskie, 
"Toć pierzyna!!" 
A tymczasem 
Pierze leci .. . 
Ciągle leci .. . 
Cóż wy na tę 
Psotę, dzieci? 

Już zapomniał 
O poduszce, 
Kiedy znalazł 
Farbę w puszce 
I zaraz go 
Chętka zdjęła 
Wymalować 

Arcydzieła! 

Pod oknami 
Robi kwiatki, 
Gęś maluje . 
W czarne kratki, 
To bieliznę 
Farbą maże, 

Robi na niej 
Ludzkie twarze. 
Potem znów psu 
Na urodę 
Wymalował 
W ąsy, brodę .. . 
Niema to, jak 

• 

Piękna sztuka! 
Ale gdzież kot? 
Józio szuka, 
Wreszcie znalazł: 
Lizuś siedzi 
Na przypiecku, 
Mruczy pacierz 
Po niemiecku, 
Cicho mruczy, 

20 

Bo się uczy .. . 
Ogon, biały 
Niby świeca, 
Zwisa z pieca, 
Więc się Józio 
Zaraz szczerze 
Do malarskiej 
Pracy bierze ... 
I kotowi 

W dole krzyczy 
Katarzyna : 
"Rany Boskie, 
"Toć pierzyna!l" 
A tymczasem 
Pierze leci .. . 
Ciągle leci .. . 
Cóż wy na tę 
Psotę, dzieci? 

Już zapomniał 
O poduszce, 
Kiedy znalazł 
Farbę w puszce 
I zaraz go 
Chętka zdjęła 
Wymalować 

Arcydzieła! 

Pod oknami 
Robi kwiatki, 
Gęś maluje 
W czarne kratki. 
To bieliznę 

Farbą maże, 

Robi na niej 
Ludzkie /warze. 
Potem znów psu 
Na urodę 
Wymalował 
W ąsy, brodę .. · 
Niema to, jak 

• 

Piękna sztuka! 
A le gdzież kot ? 
Józio szuka, 
Wreszcie znalazł: 
Lizuś siedzi 
Na przypiecku, 
Mruczy pacierz 
Po niemiecku, 
Cicho mruczy, 

20 

Bo się uczy .. . 
Ogon, biały 
Niby świeca, 
Zwisa z pieca, 
Więc się Józio 
Zaraz szczerze 
Do malarskiej 
Pracy bierze ... 
I kotowi 



Nie przebacza, o cos prosL. I z farfurkq 

Bo rnu ogori Katarzyna Na podw6rko. 

~. farbie rnacza-t 00 podnosi, Tarn jq raptem .. 
Kot ogonern Magda zoczy: 

SJychac kroki Macha iwawb Jak si~ z smiechu 

Katarzyny, To na Iewo, Nie zatoczy, 

Niesie dyszek To na prawo, Jak nie zacznie 

CieI~ciny. To zakr~ci, T rZqsc si~ cala ... 

J6zio czmycha, To odwinie Ktosby myslai: 

Lizus wstaje Po policzkach Zwarjowala! 

Parska, prycha, Katarzynie. Pastuch idzie 

A gdy ujrzal Wreszcie wyszla 00 obory 

Swojq paniq - Katarzyna Jakis smutny, 

Zaraz za niq ... Od kornina Moie chory? 

Orzbiet wygina, Z randlern w r~ce Katarzyn~ 

21 

Nie przebacza, O coś prosi... I z farfurką 

Bo mu ogori Katarzyna N a podwórko. 

~. farbie macza-! Go podnosi, T am ją raptem .. 
Kot ogonem Magda zoczy: 

Słychać kroki Macha żwawo Jak się z śmiechu 

Katarzyny, To na lewo, Nie zatoczy, 

Niesie dyszek To na prawo, Jak nie zacznie 

Cielęciny. To zakręci, T rząść się cała ... 

Józio czmycha, To odwinie Ktośby myślał: 

Lizuś wstaje Po policzkach Zwarjowała! 

Parska, prycha, Katarzynie. Pastuch idzie 

A gdy ujrzał Wreszcie wyszła Do obory 

Swoją panią - Katarzyna Jakiś smutny, 

Zaraz za nią ... Od komina Może chory? 

Grzbiet wygina, Z rondlem w ręce Katarzynę 

21 

Nie przebacza, O coś prosi. .. I z farfurką 

Bo mu ogon Katarzyna N a podwórko. 

W farbie macza4 Go podnosi, Tam ją raptem 
~ 

Kot ogonem Magda zoczy: 

Slychać kroki Macha iwawb jak się z śmiechu 

Katarzyny, To na lewo, Nie zatoczy, 

Niesie dyszek To na pmwo, Jak nie zacznie 

Cielęciny. To zakręc:i, T rząść się cała ... 

józio czmycha, To odwinie Ktośby myślał: 

Lizuś wstaje Po policikach Zwarjowałal 

Parska, prycha, Katarzyni·e. Pastuch idzie 

A gdy ujrzał Wreszcie wyszła Do obory 

Swoją panią - Katarzyn. jakiś smutny, 

Zaraz za nią ... Od komina Mote chory? 

Grzbiet wygina, Z rondlem w ręce Katarzynę 

21 



Ujrza! wtasnie -

Wtedy smiechem 

Jak nie trzasnie ... 

Katarzyna 

Juz w ztosc wpadta -
Biegnie zywo 

22 

00 zwierciadla: 

Mocny Boze! 

Czyz byc moie? 

Na, .policzkach 
Zawiesisty 

. , 
Wyr6st WqS - jak 

U gwardzisty!! 

Ujrzał właśnie -

Wtedy śmiechem 

Jak nie trzaśnie ... 

Katarzyna 

Już w złość wpadła -
Biegnie żywo 

22 

Do zwierciadła: 

Mocny Boże! 

Czyż być może? 

Na, .policzkach 
Zawiesisty 

. , 
Wyrósł wąs - jak 

U gwardzisty!! 

Ujrzał właśnie -

Wtedy śmiechem 

Jak nie trzaśnie ... 

Katarzyna 

Już w złość wpadła 

Biegnie żywo 

Do zwierciadła: 

Mocny Boże! 

Czyż być może ? 

Na .policzkach 
Zawiesisty 
Wyrósł wąs - jak 

U gwardzisty !! 

I 
j 

I 



.. 

Katarzyna ,Juz nie kroi? Widowisko, 

Serce ztote "Nie pros - nie dam Kiedy z miskq 

Wybaczyta N' . k 't I" " lC - I WI a. P6jdzie jutro 

Chtopcu psotf(, Chtopcu w gt6wce Mif(dzy kury"" 
Bo poczciwa Juz cos swita ... Toz to b~dq 

Katarzyna N iewiniqtka Awantury! 

Kocha J6zia Robi min~, I nazajutrz 

Tak, jak syna. Zeby zmylic Stado kurze 

Wi~c tei: w jakie Katarzyn~, Zwolal J6zio 

Dwie godziny Bo gdy oto Na podw6rze. 

Przyszedl do niej Ta zaj~ta l.ewszqd, z kaidej 

W odwiedzinY. SWq robotq Kurzej grzf(dy 
Na p6teczce N iczego sif( Dr6b wszelaki 
Stal gotowy Nie spodziewa, Ona w te p~dy, 

OC}sior w6dki J6zio z butli Kazda kura 

Owocowej. Juz ulewa! Biata, czarna, 

"Bardzo prosZf( Potem ziarna J uz sif( obces 

"Katarzynf(, Oarsc z koszyka Pcha do ziarna. 

"Daj spr6bowac Sciqga milczkiem - I r6d kaczy, 

"Odrobinf - I umyka Ledwie zdala 

Prosi J6zio. Jak Hs szczwany Zer zobaczy, 
o h . I d' . " c nte. ZleCI~, 00 altany! Juz z wrzaskIiwym 

"la nic w swiecie! O! bo J6zio Kaczym ch6rem 

"K to choc troszkf( Ma gotowy Ci~zko czlapie 

"Popr6buje, figiel nowy! Dlugim sznurem. 

"W glowie mu si~ Bo jut w misce Pf(dzq takte 

"ZakoUuje, Ziarno moczy I perliczki 

,,Ze na nogach I juz mu sif( Zadyszane, 
N' t '1 " le us 01. Smiejq oczy, Tuz indyczki 

"Na co J6zio Co za b~dzie W sr6d lamentu, 
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Katarzyna ,Już nie kroi? Widowisko, 

Serce złote "Nie proś - nie dam Kiedy z miską 

Wybaczyła N' . k 't l" " lC - I WI a. Pójdzie jutro 

Chłopcu psotę, Chłopcu w główce Między kury"" 
Bo poczciwa Już coś świta ... Toż to będą 

Katarzyna Niewiniątka Awantury! 

Kocha Józia Robi minę, l nazajutrz 

Tak, jak syna. Żeby zmylić Stado kurze 

Więc też w jakie Katarzynę, Zwołał Józio 

Dwie godziny Bo gdy oto Na podwórze. 

Przyszedł do niej Ta zajęta l.ewsząd, z każdej 

W odwiedziny. Swą robotą Kurzej grzędy 
Na półeczce Niczego się Drób wszelaki 
Stał gotowy Nie spodziewa, Gna w te pędy, 

Gąsior wódki Józio z butli Każda kura 

Owocowej. już ulewa! Biała, czarna, 

"Bardzo proszę Potem ziarna Już się obces 

"Katarzynę, Garść z koszyka Pcha do ziarna. 

"Daj spróbować Ściąga milczkiem - I ród kaczy, 

"Odrobinę" - l umyka Ledwie zdaJa 

Prosi józio. Jak lis szczwany Żer zobaczy, 
O h . l d' . " c me. ZleC1ę, Do altany! Już z wrzaskliwym 

"la nic w świecie! O! bo Józio Kaczym chórem 

"K to choć troszkę Ma gotowy Ciężko człapie 

"Popróbuje, figiel nowy! Długim sznurem. 

"W głowie mu się Bo już w misce Pędzą także 

" Zakotłuje, Ziarno moczy I perliczki 

,,że na nogach I już mu się Zadyszane, 
N' t '1 " te us Ol. Śmieją oczy, Tuż indyczki 

"Na co józio Co za będzie W śród lamentu, 
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Kalarzyna ,Już nie kroi? Widowisko, 
Serce złote "Nie proś - nie dam Kiedy z miską 
Wybaczyła "Nic - i kwita!" Pójdzie julro 
Chłopcu psotę, Chłopcu w główce Między kury .... 
Bo poczciwa Jut coś świla ... Tot lo będą 
Katarzyna Niewiniątka Awantury! 

Kocha Józia Robi minę, nazajutrz 
T ak, jak syna. Żeby zmylić Slado kurze 
Więc leż w jakie Katarzynę, Zwoła! Józio 
Dwie godziny Bo gdy 010 Na podwórze. 
Przyszedł do niej Ta zajęla Zewsząd, z katdej 
W odwiedziny. Swą robotą Kurzej grzędy 
Na póleczce Niczego się Drób wszelaki 
Sla! gotowy Nie spodziewal Gna w le pędy, 

Gąsior wódki Józio z butli Każda kura 
Owocowej. Już ulewa! Biała, czarna, 
"Bardzo proszę Potem ziarna Już się obces 
"Katarzynę, Garść z koszyka Pcha do ziarna. 
"Daj spróbować Ściąga milczkiem - I ród kaczy, 
"Odrobinę" - l umyka Ledwie zdala 
Prosi Józio. Jak lis szczwany Żer zobaczy, 
"Och niel dziecię, Do allany! Już z wrzaskliwym 

"Za nic w świecie! Ol bo Józio Kaczym chórem 
,Kto choć troszkę Ma gotowy Ciężko czlapie 
"Popróbuje, figiel nowy! Długim sznurem. 
"W głowie mu SIę Bo jut w misce Pędzą także 

.. Zakotłuje, Ziarno moczy I perliczki 
"że na nogach I już mu się Zadyszane, 
N· t· 1 " le us Ol , Śmieją oczy, T uż indyczki 

"Na co Józio Co za będzie Wśród lamentu, 

2.1 

r 



Zawodzenia, 

Placzu, gnaj~ 
Do jedzenhl ... 

A nasz J6zio 
Na Iby ptaka 

Sypie ziarno 

Wciqz z przetaka. 

Ody zajada 

Tlum wrzaskliwy, 

Poczn~ si~ dziac 

24 

Jakies dziwy .... 
Nogi kazdy 
Ptak rozkracza, 

Jak pijany 

Si~ zatacza ... 

Zawodzenia, 

Płaczu, gnają 

Do jedzenia ... 

A nasz Józio 
Na łby ptaka 

Sypie ziarno 

Wciąż z przetaka. 

Ody zajada 

Tłum wrzaskliwy, 

Poczną się dziać 

24 

Jakieś dziwy .... 
Nogi każdy 
Ptak rozkracza, 

Jak pijany 
Się zatacza ... 

Zawodzenia, 
Płaczu. gnają 

Do jedzenia ... 

A nasz lózio 
Na łby ptaka 

.. 

Q 

Sypie ziarno 
Wciąż z przetaka. 

Ody zajada 
Tłum wrzaskliwy, 
Poczną się dziać 

"'~ '. . tl . ~ ,. 't)~ .. 
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Jakieś dziwy ... . 
Nogi każdy 
Ptak rozkracza. 
lak pijany 
Się zatacza ... 

• 
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Brac skrzydlata Tei i swary: Leez pantarka 

To skrzydlami Czarny kogut Nie przebaezy, 

Pro eh zamiata, T~gi, krzepki Wrzasnie glosno: 

To si~ znowu Pierwszy poezql C t ?" " 0 0 znaczy. 

Wk61ko kr~ci ... Te zaczepki, I na odlew 

C6i si~ swi~ci I ? t.upnql dzi6bem tupflie szczerze, 

Po uplywie W leb pantark~ 1 Ai si~ sypie 

Cos kwadransa Kogut zawsze Na wiatr pierze! 

Wszystko taftczy Ma zlq mark~, Juz na pomoc 

Kontredansa! Zawsze lubi Kac~or bieiy, 

Lecz po bokach Awantury Jak dopadnie, 

T en ttum szary I do cudzej Jak uderzy ... 

Rozpoczyna Brac si~ sk6ry. Zmacal kura 
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~ ~~ 

Brać skrzydlata Też i swary: Lecz pantarka 

To skrzydłami Czarny kogut Nie przebaczy, 

Proch zamiata, Tęgi, krzepki Wrzaśnie głośno: 

To się znowu Pierwszy począł C t ?" " o o znaczy. 

Wkółko kręci ... Te zaczepki, l na odlew 

Cóż się święci I ? Łupnął dzióbem Łupf1ie szczerze, 

Po upływie W łeb pantarkę 1 Aż się sypie 

Coś kwadransa Kogut zawsze Na wiatr pierze! 

Wszystko tańczy Ma złą markę, Już na pomoc 

Kontredansa! Zawsze lubi Kac~or bieży, 
Lecz po bokach Awantury Jak dopadnie, 

T en tłum szary I do cudzej Jak uderzy ... 

Rozpoczyna Brać się skóry. Zmacał kura 

25 
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Brać skrzydlata 
T o skrzydłami 
Proch zamiata, 
To się znowu 
Wkółko kręci .. . 
CÓŻ się święci I ? 
Po upływie 
Coś kwadransa 
Wszystko tańczy 
Kontredansa! 
Lecz po bokach 
Ten tłum szary 
Rozpoczyna 

• 

Też i swary: 

Czarny kogut 
Tęgi, krzepki 
Pierwszy począł 
T e zaczepki, 
Łupnął dzióbem 
W łeb pantarkę! 

Kogut zawsze 
Ma złą markę, 

Zawsze lubi 

Awantury 
I do cudzej 
Brać się skóry . 
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Lecz pantarka 
Nie przebaczy, 
Wrzaśnie głośno: 

"Co to znaczy? " 
ł na odlew 
Łupnie szczerze, 
Aż się sypie 
Na wiatr pierze! 
Już na pomoc 
Kac~or bieży, 
lak dopadnie, 
Jak uderzy .. . 
Zmacał kura 



Popod boki, Cos na nogach Jak zabity. 
Ai odlecial Slabo stoi. .. Na to tylko 
Na trzy kroki! Nog'l nog~ J6zio czeka ... 
Poczyna si~ Cos zahacza, W dym do kuchni 
Wrzask, gonitwa Coraz bardziej I zdaleka, 
I prawdziwa Si~ zatacza. Wystraszon'l 
Ptasia bitwa: W reszcie, po tej Robiqc min~, 
Wszyscy wrzeszcz'l Oroinej zwadzie W oia na gwalt 

Duzi, mali, Na ziemi s;~ Katarzyn~ : 
Kaidy dzi6bem Kaidy kladzie, "Patrz! co kuna 
Tlucze, wali ... Czy zwyci~zca "Porobila: 
Ale rycerz Czy pobity - "Wszystkie kury 
Choc we zbroi, I spi moeno "Wydusila!" 
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Popod boki, Coś na nogach Jak zabity. 
Aż odleciał Słabo stoi. .. Na to tylko 
Na trzy kroki! Nogą nogę Józio czeka ... 
Poczyna się Coś zahacza, W dym do kuchni 
Wrzask, gonitwa Coraz bardziej I zdaleka, 
I prawdziwa Się zatacza. Wystraszoną 

Ptasia bitwa: W reszcie, po tej Robiąc minę, 

Wszyscy wrzeszczą Groźnej zwadzie Wola na gwałt 

Duzi, mali, Na ziemi się Katarzynę: 

Każdy dzióbem Każdy kładzie, "Patrz! co kuna 
Tłucze, wali ... Czy zwycięzca "Porobiła: 

Ale rycerz Czy pobity - "Wszystkie kury 
Choć we zbroi, I śpi mocno "Wydusiła!" 
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Popod boki, Coś na nogach Jak zabity. 
Aż odleciał Słabo stoi ... Na to tylko 
Na trzy kroki! Nogą nogę Józio czeka .. . 
Poczyna się Coś zahacza, W dym do kuchni 
Wrzask, gonitwa Coraz bardziej I zdaleka, 
I prawdziwa Się zatacza. Wystraszoną 

Ptasia bitwa: W reszcie, po tej Robiąc minę, 

Wszyscy wrzeszczą Groźnej zwadzie Woła na gwałt 
Duzi, mali, Na ziemi się Katarzynę: 

Każdy dzióbem Każdy kładzie, "Patrz! co kuna 
Tłucze, wali ... Czy zwycięzca ,.Porobiła: 

Ale rycerz Czy pobity - "Wszystkie kury 
Choć we zbroi, ł śpi mocno W d ·ł '" " y USI a. 
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Katarzyna 
Staje w brarnie, 

R~ce larnie, 
Prawie rn6wic 
Nie jest w stanie. 

"Chyba Boskie 
"To skaranie! 
"Taka strata! 
"T 0 jest za rn6j 
"Trud zaplata! 
"T ak chowatarn 
"j e potroch u !. .. " 
I odeszla 
T ak, wsr6d szlochu. 

Za godzin~ 
Drzwi otwiera, 
Jeszcze chustk,! 
t.zy ociera ... 
Nagle staje 
Niby wryta: 
Zadna kura 
Nie zabita! 
W szystkie chodzq 
Cafe zdrowe ... 

At odj~lo 
Biednej rnow~! 

Co si~ dzieje? 
Czy tu gdzies Sq 
Czarodzieje? 
Czy nieezysta 

J akas sila?? 
N areszcie si~ 

Dornyslita, 
Czyja byla 
W tern robota: 
Ot - najswieisza 

J6zia psota! 

Z j6zia filut 

lest nielada, 
Zn6w fiä nowy 
Figiel wpada: 
Bierze z szafy 
Dtugie spodnie, 
Przykrojone 
W qsko, modnie, 
Potem bierze 
Chleba kqsek 

I przywabia 
Dwoje gqsek, 

27 

I, cieszqe si~ 

Z tej zabawki, 

O~s pakuje 
00 nogawki, 
Drugq - w drugq 

Nogawic~ 

I ezern pr~dzej 
Po klueznie~: . 

"Katarzyno ... 
"Cyt! - bez krzyku! 

"Ktos jest w rnoirn 

"Pokoiku, 
"Czegos szuka, 
"Bo wciqi ehodzi; 
"Moie zIodziej?" 
Ta: zostawia 
Ciasto w dzieiy, 
Wiehrem bieiy -

I zlodzieja 
Ztapac rada 

, 
Katarzyna 
Staje w bramie, 

Ręce łamie, 

Prawie mówić 
Nie jest w stanie. 

"Chyba Boskie 
"To skaranie! 
"Taka strata! 
"T o jest za mój 
"Trud zapłata! 
"T ak chowałam 
"j e potroch u!. .. " 
I odeszła 
T ak, wśród szlochu. 

Za godzinę 
Drzwi otwiera, 
Jeszcze chustką 
Łzy ociera ... 
Nagle staje 
Niby wryta: 
Żadna kura 
Nie zabita! 
Wszystkie chodzą 
Całe zdrowe ... 

Aż odjęło 

Biednej mowę! 
Co się dzieje? 
Czy tu gdzieś są 
Czarodzieje? 
Czy nieczysta 

Jakaś siła?? 

N areszcie się 

Domyśliła, 

Czyja była 
W tern robota: 
Ot - najświeższa 

Józia psota! 

Z józia filut 

jest nielada, 
Znów na nowy 
Figiel wpada: 
Bierze z szafy 
Długie spodnie, 
Przykrojone 
Wąsko, modnie, 
Potem bierze 
Chleba kąsek 

I przywabia 
Dwoje gąsek, 
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I, ciesząc się 
Z tej zabawki, 
Gęś pakuje 
Do nogawki, 

Drugą - w drugą 
Nogawicę 

I czem prędzej 
Po klucznicę : . 

"Katarzyno ... 
"Cyt! - bez krzyku! 

"Ktoś jest w moim 

"Pokoiku, 
"Czegoś szuka, 
"Bo wciąż chodzi; 
"Może złodziej?" 

T a: zostawia 
Ciasto w dzieży, 
Wichrem bieży -

I złodzieja 
Złapać rada 

, 
Katarzyna 
Staje w bramie, 
Ręce lamie, 
Prawie mówić 
Nie jest w słanie. 

"Chyba Boskie 

"To skaranie! 
"Taka strata l 

"T o jest za mój 
"T rud zapłata l 

"T ak chowałam 
"je potrochu!. .. " 
ł odeszła 

T ak, wśród szlochu. 

Za godzinę 

Drzwi otwiera, 
jeszcze chustką 
Łzy ociera ... 

Nagłe staje 
Niby wryta : 

Żadna kura 
Nie zabita! 
Wszystkie chodzą 

Cale zdrowe ... 
Aż odjęło 

Biednej mowę! 
Co się dzieje? 

Czy tu gdzieś są 
Czarodzieje? 

Czy nieczysta 

jakaś siła?? 

N areszcie się 

Domyśliła, 

Czyja była 
W tern robota: 

Ot - najświeŹ5za 

józia psota! 

Z józia filut 

jest nielada, 

Znów na nowy 
figiel wpada: 
Bierze z szafy 

Długie spodnie, 

Przykrojone 

Wąsko, modnie, 

Potem bierze 

Chleba kąsek 
I przywabia 

Dwoje gąsek, 

J, ciesząc się 

Z tej zabawki, 

Gęś pakuje 
Do nogawki, 

Drugą - w drugą 
Nogawicę 

I czem prędzej 

Po klucznicę: 

"Katarzyno ... 
"Cyt! - bez krzyku l 

"Ktoś jest w moim 

"Pokoiku, 
"Czegoś szuka, 
"Bo wciąż chodzi; 
"Może złodziej?" 

Ta zostawia 
Ciasto w dzieży, 
Wichrem bieży -

I złodzieja 

Złapać rada 

, 
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00 pokoju 
Nagle wpada ... 

Wtem zdr~twiala 

W strasznej trwodze : 

Po podlodze 

Spaceruj'l 
Same spodnie! 
N iezawodnie 

T 0 Sq czary! 

Skqd si~ wzi~ly 

Te poczwary ? 

Jak przed niemi 

S i~ obroni ? 

Bo poczwara 

Ciqgle do niej. 
Wi~c na stolek 

W trwodze srogiej ... 
Raptem -~ 

Stolka nogi . 

Niby Itrzcina 
A na ziemi~ 
Katarzyna! 

Zrywa si~ jak 
Oparzona, 

Bo zawiodla 

h obrona, 
I choc zbila 

Sobie guza 

Przez lobuza, 

Nogi za pas 

I na pole! 

Takie J6zia 
Sq swawole! 

Czy wy mi~dzy 
Zabawkami 

Made ksiqzki 

Z obrazkami? 

Wlasnie 6zio 

Tak trzyma 
I pozera 

Jq' oczyma: 

28 

Przy wigwamie 

Skwaw mlodziutka 

R~ce lamie, 
Usteczka ma 

Jak maliny 
A ... na nogach 

Mokasyny! 

T uz Indjanin 

Stoi hardy, 

I::.uk napina 

Oi~tki, twardy, 

Do pokoju 

Nagle wpada ... 

Wtem zdrętwiała 

W strasznej trwodze : 

Po podłodze 

Spacerują 

Same spodnie! 

Niezawodnie 

To są czary! 

Skąd się wzięły 

T e poczwary ? 

Jak przed niemi 

S ię obroni ? 

Bo poczwara 

Ciągle do niej. 
Więc na stołek 

W trwodze srogiej ... 
Raptem -~ 

Stołka nogi . 

Niby Itrzcina 
A na ziemię 

Katarzyna! 

Zrywa się jak 

Oparzona, 

Bo zawiodła 

Ją obrona, 
I choć zbiła 
Sobie guza 

Przez łobuza, 

Nogi za pas 

I na pole! 

Takie Józia 
Są swawole! 

Czy wy między 

Zabawkami 

Macie książki 

Z obrazkami? 

Właśnie ózio 

Tak trzyma 

I pożera 

Ją ' oczyma: 

28 

Przy wigwamie 

Skwaw młodziutka 

Ręce łamie, 

Usteczka ma 

Jak maliny 
A ... na nogach 

Mokasyny! 

Tuż Indjanin 

Stoi hardy, 

Łuk napina 

Giętki, twardy, 

Do pokoju 

Nagle wpada", 
Wtem zdrętwiala 
W strasznej trwodze : 
Po podlodze 
Spacerują 

Same spodnie! 
Niezawodnie 
To są czary! 

Skąd się wzięły 

T e poczwary? 
jak przed niemi 
Się obroni? 

80 poczwara 
Ciągle do niej, 
Więc na stolek 
W trwodze srogiej .. , 
Raptem arzasłj 
Stoika nogi 
Niby Drzclna 
A na ziemię 
Katarzyna! 
Zrywa się jak 
Oparzona, 
Bo zawiodła 

ją obrona, 
I choć zbila 
Sobie guza 
Przez łobuza, 
Nogi za pas 
I na pole! 

Takie józia 
Są swawole! 

Czy wy między 
Zabawkami 
Macie książki 

Z obrazkami? 

I pożera 
ją' oczyma: 

28 

Przy wigwamie 
Skwaw mlodziutka 
Ręce łamie, 

Usteczka ma 
jak maliny 
A .. , na nogach 
Mokasyny! 
Tuż Indjanin 
Stoi hardy, 
Łuk napina 
Oiętki, twardy, 



SzczerzqC z~by t.uk napina! Tomahawek; 
Jak pantera ... Z kory zrobi Ody sadzami 
Zaraz J6zia Mokasyny, T warz umaze, 
Ch~tka zbiera t.uk ma z ,€zcii0- Wtedy biada 
Zrobic z siebie Juz go znajdzie Blade twarze! 
Indjanina, Wsr6d zar awek - Lecz choc sczerni 
Co tak slicznie Z kuchni porwle Mu si~ sk6ra, 

29 

Szczerząc zęby Łuk napina! Tomahawek; 
lak pantera ... Z kory zrobi Ody sadzami 
Zaraz Józia Mokasyny, T warz umaże, 
Chętka zbiera Łuk ma z ,€zcii0- Wtedy biada 
Zrobić z siebie Już go znajdzie Blade twarze! 
Indjanina, Wśród zal' awek - Lecz choć sczerni 
Co tak ślicznie Z kuchni porwIe Mu się skóra, 

29 
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• 

Szczerząc zęby 

J.ak pan tera ... 
Zaraz Józia 
Chętka zbiera 

Zrobić z siebie 
Indjanina, 

Co tak ślicznie 

Łuk napina! 

Z kory zrobi 

Mokasyny, 

Łuk ma z 8>
Już go znajdzie 
Wśród zatawek -

Z kuchni oorwie 

29 

Tomahawek; 

Ody sadzami 

Twarz umaże, 
Wtedy biada 

Blade twarze! 

Lecz choć sczerni 

Mu się skóra, 



Skqd wziqc piora? 
Och! na dworze 
Indor chodzi. 
C6z to szkodzi, 
Ze rnu nadrze 
Pior Z ogona? 

B~dzie sliczna 
Z nich korona! 

J uz gotowy! -
Nie wpadnie rnu 

To do gtowy, 
Czy si~ indor, 

30 

Co tarn chodzi, 
Na to zgodzi? -
Szybko ksiqzk~ 
SWq zarnyka 

I w cwal p~dzi 
00 indyka. 

Indor chodzil 

Jak nad~ty, 
Zly to byl ptak 
I . zawzi~ty. 

Ogon w wachlarz 
J uz roztoczyl 

Skąd wziąć pióra? 
Och! na dworze 
Indor chodzi. 
Cóż to szkodzi, 
Że mu nadrze 
Piór z ogona? 
Będzie śliczna 

Z nich korona! 

Już gotowy! -
Nie wpadnie mu 

To do głowy, 
Czy się indor, 

30 

Co tam chodzi, 
Na to zgodzi? -
Szybko książkę 
Swą zamyka 
I w cwał pędzi 
Do indyka. 

Indor chodził 

Jak nadęty, 
Zły to był ptak 
I . zawzięty. 

Ogon w wachlarz 
Już roztoczył 

Skąd wziąć pióra? 
Och! na dworze 
Indor chodzi. 
Cóż to szkodzi, 
Że mu nadrze 
Piór z ogona? 
Będzie śliczna 

Z nich korona! 

Już gotowy! -
Nie wpadnie mu 
To do głowy, 
Czy się indor, 

'Ol . 
~ ' ''~ ~ . ' , .' 

• - . 

• H .... .. . " , 
• fI ''/ 

~. '1/ . . ! '" 

Co tam chodzi, 
Na to zgodzi? -
Szybko książkę 
Swą zamyka 
l w cwał pędzi 
Do indyka. 
Indor chodził 
Jak nadęty, 

Zły to był ptak 
l ' zawzięty. 

Ogon w wachłarz 
Już roztoczył 
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I z powag'l 
Zwolna kroczyl 
A na szyi 
Okazale 
Czerw,ieni'l si<r 
Mu korale. 
J6zio ztylu 
Si<r podkrada, 
Indor nie wie, 
Ze to zdrada. 
N im si<r spodzial, 
N im odwr6cit, 
Na ogon si<r 
}6zio rzucil. ' 
Indor wrzeszczy: 
"Moja sk666ra!" 

31 

J 6zio wydarl 
Mu trzy pi6ra. 
Lecz to malo!, 
Wi<rcejby si<r 
Pi6r przydalo ... 
"N im zadzwoni'l 
"N a kolacj<r, 
"Zrobi<r drug'l 
"Operacj<r" -
Mysli J6zio. 
Wi<rc si<r kurczy, 
R<rk<r zniza 
I do ptaka 
Si<r przybliza ... 

Ptak przycupn'll, 
Stpi cicho 

• 

I z powagą 
Zwolna kroczył 
A na szyi 
Okazale 

Czerw.ienią się 

Mu korale. 

Józio ztyłu 
Się podkrada, 
Indor nie wie, 
Że to zdrada. 
N im się spodział, 

N im odwrócił, 

Na ogon się 

Józio rzucił. ' 

Indor wrzeszczy: 

"Moja skóóóra!" 
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Józio wydarł 
Mu trzy pióra. 
Lecz to mało!, 

Więcejby się 

Piór przydało ... 
"N im zadzwonią 
"N a kolację, 
"Zrobię drugą 

"Operację" -
Myśli Józio. 
Więc się kurczy, 
Rękę zniża 

I do ptaka 
Się przybliża ... 

Ptak przycupnął, 
Stpi cicho 

• 

• 

I z powagą józio wydarł 
Zwolna kroczył Mu trzy pióra. 
A na szyi Lecz to mało! · 

Okazale Więcej by się 

Czerwienią się 
• 

Piór przydało ... 
Mu korale. "Nim zadzwonią 
józio ztyłu ,N a kolację, 
Się podkrada, "Zrobię drugą 

Indor nie wie, "Operacjęll -
Że to zdrada. Myśli józio. 
Nim się spodział, Więc się kurczy, 

• 
Nim odwrócił, Rękę zniża 

Na ogon się I do ptaka 
Józio rzucił . Się przybliża ... 

• Indor wrzeszczy: Ptak przycupnął, 

.. Moja sk6óóra! " St~i cicho 

• 

JI 
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-.. 
Ale msciwe W spart nogami, Sterczy nosek 
Bylo licho ... Trzyma nosek Na trzy cale! 
N im si~ spostrzegl Jak szczypcami! A tak piecze, 
Nasz chlopczyna, Puscil wreszcie ... A tak bolL. 
Skoczyl naprz6d Na krzyk - 7. kuchni, Takie . skutki 

J ak spr~iyna, Od komina S<! swawoli! 
Dzi6b rozdziawH, Przyleciata I tak chodzil 
Klapn<!l jeszeze, Katarzyna, Pi~c miesi~cy 

Nos ulapal Leez nie moie Nim wyzdrowial! 
Niby w kleszcze! Poznac J6zia: Ale wi~cej 
T rzyma, ci 'lgnie, Wykrzywila Nigdy nie mial 
Nos wyrasta, Mu si~ buzia, Juz ochoty 
Wyciqga si~ A w posrodku Na swawol~ 
Jakby z ciasta ... Okazale I na psoty! 
J6zio wrzeszczy, T ak to z kaidym 
Bo chcialby si~ Stac si~ musi, 
Wyrwac z kleszczy, Kto nie sfueha 
Lecz si~ indor Swej mamusi! 
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-.. 
Ale mściwe W sparł nogami, Sterczy nosek 
Było licho ... Trzyma nosek N a trzy cale! 
N im się spostrzegł Jak szczypcami! A tak piecze, 
Nasz chłopczyna, Puścił wreszcie ... A tak boli... 
Skoczył naprzód Na krzyk - 7. kuchni, Takie . skutki 

J ak sprężyna, Od komina Są swawoli! 

Dziób rozdziawił, Przyleciała I tak chodził 

Kłapnął jeszcze, Katarzyna, Pięć miesięcy 

Nos ułapał Lecz nie może Nim wyzdrowiał! 

Niby w kleszcze! Poznać Józia: Ale więcej 
T rzym a, ciągnie, Wykrzywiła Nigdy nie miał 
Nos wyrasta, Mu się buzia, Już ochoty 
Wyciąga się A w pośrodku Na swawolę 
Jakby z ciasta ... Okazale I na psoty! 

Józio wrzeszczy, T ak to z każdym 

Bo chciałby się Stać się musi, 

Wyrwać z kleszczy, Kto nie słucha 

Lecz się indor Swej mamusi! 
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Ale mściwe 
Było licho ... 
Nim si~ spostrzegł 

Nasz chłopczyna, 
Skoczył naprzód 

Jak spr~tyna, 
Dziób rozdziawił, 

Kłapnął jeszcze, 
Nos ułapał 
N iby w kleszcze! 
Trzyma, ciągnie, 

Nos wyrasta, 
Wyciąga si~ 

Jakby z ciasta .. . 
Józio wrzeszczy, 
Bo chciałby si~ 

Wyrwać z kleszczy, 
Lecz się indor 

• 

Wsparł nogami, 
T rzyma nosek 

Jak szczypcami! 
Puścił wreszcie ... 
Na krzyk - ? kuchni, 
Od komina 
Przyleciała 

Katarzyna, 
Lecz nie może 
Poznać Józia: 
Wykrzywiła 

Mu się buzia, 
A w pośrodku 

Okazale 
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Sterczy nosek 
N a trzy cale! 
A tak piecze, 
A tak boli ... 
Takie skutki 
Są swawoli! 
I tak chodził 

Pi~ć miesi~cy 

Nim wyzdrowiali 

Ale wi~cej 
Nigdy nie miał 

Już ochoty 
Na swawolę 
I na psoty! 
T ak to z każdym 

Stać si~ musi, 
Kto nie słucha 
Swej mamusi! 
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