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***

Razem w pozłocie przedwieczoru,
W ciszy płyniemy z wolna,
Bo siła słabych rączek wprawić
W ruch wiosła nie jest zdolna.
Próżny jest wątłych ramion trud, by
Łódź była im powolna.

Okrutna Trójco! W ten czas senny
Chcesz bajką sycić uszy.
Gdy oddech słabnie i zamiera,
Że piórka nie poruszy?!
Lecz co może jeden słaby głos,
Gdy Trzech go prośba skruszy?

Nagląco Prima już naciska,
Jej wyrok jest „zaczynać” –
Łagodniej prosi mnie Secunda:
„Niech aburd będzie widać”;
Sto pytań naraz Tercja wtrąca,
By znaczeń bajce przydać.

Ucichły jednak, okiem duszy
W Fantazji zatopione,
Tak im się marzy Kraj, gdzie Cuda
I Dziwy śnią szalone;
Tej bajki czary już się zdają
Być w prawdę przemienione.

Lecz zawsze, gdy opowieść płynie,
Schną wyobraźni studnie.
By ciągnąć bajkę, trud zbyt wielki
Na takie popołudnie:
„Dokończę później” – „Już jest później” –
drze Trójka się marudnie.

Tak rosła baśń o Kraju Czarów
I z wolna, krok po kroku, 
Jej dziwna treść się rozwijała,
Aż nadszedł kres jej toku.
Do domu steruj, szczęsna Trójco,
Bo słońce tonie w mroku.

Alicjo, weź Dziecięcą bajkę!
Wpleć ją, nim wstanie ranek,
Między mistyczne sny Dzieciństwa.
Pamięci to przystanek,
Jak z innych krain przyniesiony
Pielgrzyma suchy wianek.

***

Serce roście patrząc na te łuski,
Mało, że przez Nilu zmyte pluski,
Przez ulewne wypłukane deszcze,
To krokodyl wciąż je gładzi jeszcze.

Teraz spójrz, jak kły w uśmiechu szczerzy,
Wygładzone, czyste, jak należy.
To dla ryb ta żmudna toaleta,
Gdy je w paszczy wita, miast kotleta!

***

Stary Budrys miał syna, który tak z nim zaczyna:
Jesteś, ojcze, już stary i łysy,
Ale stoisz na głowie, aż się dziwią synowie.
Czy tak robią zdziadziałe Budrysy?!

Rzecze stary: w młodości mózg mi odszedł od kości, 
Potem wysechł, i pusta jest czaszka,
O czym wiem doskonale, a więc stoję tak stale,
Bo jak dla mnie, to z mlekiem jest kaszka. 

Syn rzekł: tato mój luby, chociaż tak jesteś gruby, 
Salto w tył robisz w jednym odruchu!
Lecz czy możesz mi zdradzić, jeśli ci to nie wadzi,
Skądże jest taka siła w staruchu?    

Gdym był młody, rzekł stary, smarowałem bez miary
Pewną maścią swe wszystkie kończyny. 
Giętkie są dzięki temu; jeśli chcesz po złotemu
Dam ci ją, później się policzymy!

Syn rzekł: gdzież twoje zęby, chyba wyszły już z gęby?
W tym wieku jeść tylko smalec się godzi,
Jednak, z dziobem i kośćmi, gęś pożarłeś przed gośćmi!
Powiedz, proszę, jak mogłeś to zrobić?

- Wiesz, twój tata, za młodu, był prawnikiem z zawodu -
Stary ojciec powiedział do syna -
Z żoną ćwiczył przemowy, wystąpienia, umowy, 
Co moc mięśni tak w szczękach napina.

Syn rzekł: stary człowieku! Jak wiadomo, w tym wieku,
Twoja ostrość widzenia jest mierna. 
Ty, z węgorzem na nosie, balansujesz po szosie!  
Skąd ta zręczność u Ciebie niezmierna?

Budrys rzecze tak oto: mam już dość, idioto,  
Odpowiedzi na głupie pytania!
A choć nie jestem młody… popatrz, durniu, na schody:
Opanujesz tu sztukę spadania!

***

Synkowi dawaj zdrowo w kość
I wal go, kiedy kicha:
On zawsze robi to na złość,
Gdy dławi się i prycha.

CHÓR
(udział biorą: kucharka i dziecko)
Aj aj aj !

Więc kiedy kicha ten mój wieprz,
To mocno walę w dzioba!
On nie wie jeszcze, że to Pieprz
Tak jemu się podoba!

CHÓR
Aj aj aj!

***
   
Kot spotkał mysz, 
                z daleka gdzieś od ludzi:
                    „Czeka nas proces, 
                        więc rozdzielmy role:
                            Ja – skarżyć będę – 

                        bardzo mi się nudzi.
                   Ty bądź podsądną, 
                            bo taką mam wolę;
                             Krótko: życzeniem 
                                     mym usilnym
                                    jest dziś Sąd –
                               w trybie pilnym!”
        „Cóż za sąd – mówi 
              mysz do niego –
                  bez ławników,
                       bez sędziego?”
                            „Ja sam będę 
                              sędzią, ławnikiem 
                                     – tak rzekł kot 
                                 chytry do myszy
                              – skończę
                          proces
                     pewnym
               wynikiem;
            i zanim 
        ktoś cię 
          usłyszy, 
              zanim 
                  gniew
                      zjeży mi
                         sierść,
                    będziesz
                skaza-
             na
          na
        śmierć

***

Mówili mi, żeś zaczął u niej bywać
I jemu o mnie sprawę zdał z różności
A ona rzekła, że nie umiem pływać,
Choć może ceni inne me zdolności.

On dał im znać o pozostaniu moim
(My wiemy, że to prawda oczywista):
Lecz jeśli ona uprze się przy swoim,
To sprawa Twa nie będzie nazbyt czysta! 

Jeden dałem jej, one jemu dwa oddały,
Ty trzy lub więcej dałeś nam jak swoje,
Lecz w końcu wszystkie Tobie się dostały, 
Choć wcześniej przecież były tylko moje.

Gdy mnie i ją wciągnięto w sprawę całą,
On wierzył, że je zwolnić jesteś zdolny,
Co nawet dla nas by nie było mało,
Mimo, że ona wolna i ja wolny.

Bo według mnie to mogłeś tylko ty
(na długo nim ataki ją napadły)
Być tą przeszkodą między jakimś tym,
Nim, nami oraz tymi, co je zjadły.

Nie mów, jak ona nimi się zachwyca,
Nie powiedz jemu, ani też nikomu,
Bo to być musi nasza Tajemnica;
Masz więc jej strzec i chować po kryjomu.

***

W piekarniku siedzi Rak,
Zamiast piec się chodzi wspak.
„O, wypraszam to sobie,
spiekłem już strony obie;
Przypalisz mnie, małpo krowia, 
Na węgiel, jak pragnę zdrowia!
I Rak drze się wniebogłosy: 
„Choć mi cukrem posyp włosy!”

Rak nosem pas, guziki maca
Jak kaczka, gdy oczy wywraca,
Nosem też wywraca paluchy:
Sprawdza, czy na pewno suchy…
Bo gdy suchy jest piach na plaży, 
Rak z rekinów śmieje się wrażych,
Lecz gdy w przypływ wrócą rekiny 
Głos mu drży i robi się siny.

***

[...] - Przejdź do następnej zwrotki – powtórzył Gryf niecierpliwie – zaczyna 
się od „Nie poszedł do szkoły…”.  Alicja nie ośmieliła się sprzeciwić, choć 
była pewna, że znów wszystko wyjdzie źle, zaczęła więc drżącym głosem:

Nie poszedł wcale, lecz podglądał przez szparę,
Jak Sowa z Panterą jedzą sznycli parę:
Panterze przypadł sos, mięso i kluseczki, 
Sowa w udziale wzięła puste miseczki.
Po obiedzie grzecznie Pantera poprosi:
Niechże Sowa, tak dobra, łyżki powynosi;
Sama nóż zabiera i widelec nowy,
Aby zwieńczyć bankiet przez zjedzenie…

Zupa żółwiowa

O, Zupo cud, jakżeś prawdziwa!
Gdy w głębi wazy przepływasz, 
Kto nie schyli nad Tobą spragnionych ust?
Zupo wieczoru, o ty  zupo cud!
O, tyyy… Zupo cuuud!
O, tyyy… Zupo cuuud!
Zuuupo wieczoooru!
Ty Zupo, ty zuuupo… cud!
O, zupo cudna! Przy Tobie ryba
A nawet indyk niczym jest chyba…
Kto nie da wszystkiego za choćby dwa pe…
pensy wart talerz a w nim tę cud zupę?
Pensy wart talerz a w nim tę cud zupę?
O, tyyy… Zupo cuuud!
O, tyyy… Zupo cuuud!
Zuuupo wieczoooru
Ty Zupo, ty zuuupo… cud!

Kadryl z homarami

Idźże prędzej, ślamazaro – do ślimaka mówi pstrąg, 
Z tyłu dorsz mi, ty niezdaro, wszedł na ogon: dość tych mąk.
Żółw z homarem rwą do tańca, rwą do tańca: czy to źle?
Mkną po piasku jak szaleni, a ty – powiedz – chcesz czy nie?
Czy chcesz tańczyć, chcesz zatańczyć? Powiedz, proszę, chcesz czy nie?
Czy chcesz tańczyć, chcesz zatańczyć? Powiedz, proszę, chcesz czy nie?

Co za frajda, masz pojęcie – tak pstrąg szybki mówi mu -
Kiedy rzucą cię zawzięcie z homarami na dno mórz!
Ale ślimak łypnął okiem, rzekł pstrągowi grzecznie, że: 
„Za daleko, za daleko!”, nie chciał tańczyć gdzieś po dnie.
Nie chciał, nie mógł, nie chciał, nie mógł, nie chciał tańczyć gdzieś po dnie!  
Nie chciał, nie mógł, nie chciał, nie mógł, nie chciał tańczy gdzieś po dnie!

Za daleko dla lebiegi! – tak ślimaka zrugał pstrąg -
Każde morze ma dwa brzegi - nie stój, leniu, jak ten drąg! -
Gdy do Anglii ci daleko, wtedy bliżej Francja jest,
Więc nie blednij mój ślimaku, lecz do tańca przyłącz się! 
Czy chcesz tańczyć, chcesz zatańczyć? Powiedz, proszę, chcesz czy nie?
Czy chcesz tańczyć, chcesz zatańczyć? Powiedz, w końcu, chcesz czy nie?


