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„Dobrze widzi się tylko sercem. Naj
ważniejsze jest niewidoczne dla oczu". 

Saint-Exupery 



W Akademii pana Kleksa. 
Wszyscy chłopcy są na „A", 
żad o nie jest głąb czy bek a, 
K· żdy olej w głowie ma. 
Wi c koklusz nas nie trwoży, 
~ie grozi n am ane mia. 
Niech żyje Kleks Ambroży, 
Niech żyje Akademia. 

Ta-ram-tam-tam. 
Ta-ram-tam -tam, 

Niech zyJe Akademia, 
Niech żyje, żyje nam! 

O włos się coś zacięło 
I rzecz stworzyłem złą., 
Genialne moje dzieło 
Nadaje się na złom, 
A z błędu mech anika 
Wynika 
Katastrofa: 
l\ló · Bąbel Alojzy 
Bo Bąbel Alojzy 
Bo Bąbel Alojzy 
Przed niczym się nic cofa, 
I hops i h ops 
I hops i h op 
Wynikła katastrofa. 
I mamy taki k lops. 

Jam jest don Filip, u dzielny książę Sa m a n 
ki , Parzybr ocji, Przylądka Ap tekarsk iego oboj 
ga Farmacji. Przebiega łem świ t w POS'l:Ukiwa
n iu mojej n arzeczonej, którą uprowadził pew ien 
w drowny magik. Udawałem kolejno piekarza , 
z garmistrza, gr ajka, pucybu ta , a ostatnio rów
n i ż ogrodnika . Wre 'l:cie dos t ałem ię d o pana, 
panie profesorze udając f r yzjera. 



Musimy złapać Alojzego! Panowie ruszamy 
w pogoń, proszę za mną. Prędzej! Sclgamy Aloj
zego. Szukamy Alojz.ego! 

Ja jestem śmiałych czynów amator 
Ja pan Soczewka! - ja operator! 
O każdej porze z wielkim przejęciem 
Robię bez przerwy zdjęcie za zdjęciem, 
Kręcę, filmuję wszystko, co da się, 
A moje filmy po pewnym czasie 
Każdy z was może obejrzeć w kinie, 
Z tych filmów właśnie Soczewka słynie. 
Tak moi drodzy, to nie przelewki, 
Nikt nie prześcignie pana Soczewki. 

J ak widzicie państwo sami 
Ukazuje się przed wami 
Twarz przepita i czerw ona 
Kapita na Palemona. 
Oczy ostre jak sztylety, 
Dwa za pasem pistolety, 
Jednym słowem: postać dzika 
K apitana - rozbój nika. 



Dwie 1\1 łgosi w ko~mosie 
Brzęczały jak osy, 

lUiał:v dw ie Małgosie 
Sa m ocz:vnne włosy. . 
Czyli w ażdym włosie 
:\liały coś - he - he - he -

Nazywało to się 

Olej P Ius P . ł 

' łl' 

.Jam - rycerz Szaławiła 
Walczyłem już w Wenecji, 
Hiszpanii, Grecji, Szwecji, 
Pod Warną i nad l\Iarna 
Choć miałem zbroję marn11,, 
Mnie w Moskwie Bato-Chan 
Czterdzieści zadał ran. 
Gdy mi odrąbał głowę, 
Myślałem: już gotowe, 
Lecz zbiegli sie lekarze, 
Puszkarze, rusznikarze, 
Przyszyli głowę znów 
I proszę - jestem zdrów! • 



JAN BRZECHW A 

NIEZWYKŁA PRZYGODA PANA KLEKSA 
Wldowiako w trzech aktach, 8 obrazach 
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W Klim ontowie dzisiaj h opsa 
Słynna trupa pana Dropsa, 
O godzinie piątej zbiórka. 
Popisuje sie wiewiórka, 
Bocian, ślimak, myszka polna 
I s tonoga bardzo zdolna . 
Pokaza ne będa sztuk i 
Cud zręcznośc i i nauki. 
Bilet można w każdvm czasie 
Za 5 roszy nabyć ~ kasie, 
Już na rynku stoja ławy, 
.Już s ię zebrał tłum ciek awy, 
Bo to t>iąta już godzina 
P rzedstaw ienie się zaczyna. 
A pan Drops na przedstawieniu 
Pięknie zagra na ll'r zebienlu. 

l 

.Je tern rektor Ramolino. Dzień dobry, dobry 
vicczór. Kłaniam się w szystki . 

Stop! Zatrzymać się ! Nie ruszać się z mi js~! 
Dyrektor - nie dyrektor, ja robię, co do m me 
należy„. 

...--~.:r 
'--- --



My, Bajdoci My, Bajdoci' my, Bajdoci ~~śpiewajmy ·z ~~zystkich stron 
ech się sreb~ey i~ch: się złoc i aJek plon'",' 

Każdy u nas · 
Gdy nadleci ~ajki kleci, 
~la ~orosłych iwJ~czny. rym , 

o się rym d a dzieci po oba im. • 

Zaczynamy. Zawodnik nr 1 na start! 



Wszyscy doro'li byli niegdyś dziećmi, 
choć niewielu o tym pamięta. 

Saint-Exupery 

Nasze pokolenie wychowywało sle w świecie fan
tazji. Autorzy książek dla dzieci zapładniali wyobrai
nlę dziecka krasnolu~i, skrzatami, duszkami i całą 
plejadą Innych nierealny ch posta ci. Uwafam, że naj
wyższy c:ras ab~- cały ten k r m Od;?sl ać do lami.„a. 
Swiat dzisiejszy jest tak pełen t antaz.h, że nie ma po
trzeby siegania do krasnoludków. I nie ma na to cza-

• su. Im szybciej rozbudzi się u dziecka fantazję nauko
wą tym lepiej dla niego, tym szybciej bi:dzie mógł zro
zumieć świat w którym żyje. 

Wanda Cha t.o mska 
„Smierć kra snol udlwm" 

w•ród literałów i krytyków istnieje, nie wiadomo 
skąd wydumane, aczkolwiek już obrosłe tradycją prze
ll:onanle, że literatura dziecięca I młodzieżowa, to lite
ratura gorszego gatunku, literatura drugiej ezy trze
ciej kategorii. 

Janusz Wasylkow sld 

Uprawianie literatury dla dzieci uważane Jest za 
pewnego rodzaju anomalię, za wybryk natury tak dziw
ny że aż zmusza łudzi do zastanowienia. Powstaje też 
widocznie wątpliwość, dlaczego literat, który jako ta
ko opanował rzemiosło pisarskie i mógłby pisać 
prawd z l we utwory, znl:ta się do upośledzonego ro
dzaju twórczości?( ... ) 

Krytyka nie dostrzega ukazujących sie książek dla 
dzieci, stosunek do nich Jest protekcjonalnie pobłażli
wy a mnie mol przyjaciele nie uznają nawet za pi
sarza, lecz raczej za producenta galanterii dziecięcej. 

Jan Brzechwa 



Książki dla dzieci zacząłem czytać przed trzydziestu 
laty. Czytam Je po dziś dzień •.. 

Jestem za prostotą środków wyrazu, za poczuciem 
humoru, dowcipem i żartem, gdy:t nic tak nie przybli
ża autorytetów, Jak ich uśmiech. Ale równocześnie Je
stem przeciw zdziecinnieniu świata, o którym się pi
sze dla dzieci. I Jestem przeciw zaJo:toneJ a wyduma
nej Infa ntylizacji małego czytelnika. 

Jerzu Broszkiewicz 

Kiedy szukam tropów w przeszłości, próbuję dojść, 
dlaczego lubię pisać dla dzieci, natrafiam na niepoko
jącą prawdę - piszę właściwie dla siebie, dla tego woJ
tka którego już nie nia. 

Wojciech. Zukrowski 

Pisanie dla dzieci to twórczość równie trudna co sa
tysfakcjonująca. Dzieci są poetami w caleJ Intensywno
ści swego przeżywania. Dorośli bywają poetami, jeśli 
zdołali zachować choćby okruch dziecięcego zadziwie
nia światem, źdźbło dziecięcego olśjllenia rzeczy'flsto
ścią, odrobinę dziecięcych mitotwórczych zdolności. 
Pojemność dziecięcej wrażliwości Jes t ogromna i czę

sto popełniamy błędy, zbyt nisko oceniając \Hażliwość 
małego czytelnika I małego widza. 

Jerzv Ficowski 

Gorki na pytanie, jak należy pisać dla 
dzieci odpowiedział: „tak samo jak dla 
dorosłych, tylko lepiej". 
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