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- Chciałbym z panem porozmawiać, panie autorze -
powiedział do mnie Karampuk pewnego dnia, kiedy 
byliśmy w domu zupełnie sami. 
- O czym chciałbyś ze mną porozmawiać - spyta
łem zaciekawiony, bo rzadko zdarza się taka sytu
acja, żeby postać zmyślona przez pisarza zaczęła 
nagle zawracać mu głowę. 

- o królikach. 
- O królikach? A więc interesujesz się królikami? 
- To przecież mój rodzinny obowiązek - powiedział 
Karampuk i przybierając wyraz wytrawnego dzien
nikarza zaczął mi zadawać pytania. 
- Czy od dawna ma pan króliki w gło„·ie? 
W pierwszej chwili chciałem mu odpowiedzieć tak , 
żeby mu się odechciało zadawać takie nietaktowne 
pytania, ale po namyśle doszedłem do wniosku, że 
Karampuk z pewnością nie miał złych intencji za
dając mi to pytanie, a tylko tak je trochę niefor
tunnie sformułował. 
- Jedynym królikiem, którego nrzcz jakiś czas mia 
łem w głowie, byleś ty mój kochany .•• odpowiedzia
łem najspokojniej jak umiałem. -
- Sam oceń czy to jest źle czy dobrze, jeśli ma się 
w głowie takiego królika, jak ty. 
- Bardzo dobrze - powiedział Karampuk. - Sam 
bym chciał mieć w głowie takiego królika jak ja. 
- to jest niemożliwie - zaprotestowałem - T y ni~ 
możesz mieć w głowie siebie. 
- A kogo? 
- Możesz mieć mnie, na przykład. 
- Pana to ja m am w sercu; - zawołał entuzja-
stycznie Karampuk. - Ale wracajmy do królików. 
Czy hodował pan kiedyś króliki? 
- Tak, hodowałem. Byłem wtedy małym chłopcPrn . 
Uwielbiałem je, bo zjadały zawsze moją marchewkę, 
której wtedy bardzo nie lubiłem. 
- A co się z nimi stało? 
- Uciekły mi pewnego dnia w kapustę •.• 
- I już pa n ich nigdy nie zobaczył? 
- Nigdy. Zaraz za tą kapustą był wielki las. 
- Rozumiem - powiedział Karampuk, przytaJ<ując 
glcwą z chwiejącym i s i ę z~ każdym razem uszam i. -
Wielka szkoda, że tak się ta hodowla panu rozleciała. 
Podobno obecnie hodowanie królików jest bardzo po
pierane. 
- Nie mam czasu zajmować się hodowaniem kró:i 
ków - powiedziałem bez entuzja zmu w głosie. 
- Nie chodzi o zwyczajne króliki. 
- A o '- li.ie? 
- O magiczne. Pan wie, jakie trudności prz•żywają 
dzisiaj magicy w związku z chronicznym brakiem ma
gicznych królików? Po prostu są w tragicznej sytu
acji. Niech pan się nad nimi zlituje, niech pan założy 
lrndowlę magicznych królików. 
- Zwariowałeś. Nie mam do tego żadnych kwalifi
kacji. 
- Mnie pan jednak wyhodował - powiedział Kararo

. puk, robiąc do mnie perskie oko. 
- Ty nie jesteś wyhodowany. 
- A jaki? 
- Ty jesteś wymyślony. I w ogóle to daj mi wre-
szcie święty spokój. Ładnie b ym wyglądał, gdybym 
miał w domu więcej taldch m agicznych wariatów jak 
ty. Dosyć tego, właź z powrotem do komórki, to jest 
chciałem powiedzieć, do książki . 
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Mam coś napisać o mnie, 
A ja tego nie lubię ogromnie. 
Ja l ubię pisać o zwierzętach, mówiąc szczerze, 
Więc może szkoda, że nie jestem zwierzę? 
Bo wtedy bym napisał o sobie wiele ładniej, 
A tak, to nie wiem jak wypadnie. 

Na oko biorąc, jestem w sam raz, 
Ani za duży, 
Ani za mały. 
Mam wyciętą ślepą kiszkę, proszę Was, 
I nie wycięte migdały. 
C:;:asem chodzę piechotą, 
A czasem jeżd·i:ę samochodem, 
Czuję się dosyć młodo, 

• 

Ale nie na tyle młodo, żeby zapuszczać brodę. 
Pod względem urody z pewnością 
Nie jestem szczytem szczytów, 
Chociaż mój pies patrzy bez przerwy na mnie 
Oczami pełnymi zachwytu. 
I poszczekuje z radości 
A co się w psim sercu dzieje na dnie 
I ogon mało mu nie odpadn ie -
P~ i ogon wie dokładnie. 

Nie jestem za bardzo nieśmiały, 
Ani za ba rdzo wyniosły. 
Gdy piszę dh dz;eci, to piszę w ten sposób, 
Żeby mógł to zrozumieć nawet dorosły. 

Do kina chodzę rzadko, 
Bo nie mam na kino cni.su. 
A jak już mam czas na kino, 
To zamiast iść do kina 
Wolę pojechać do lasu. 

W lesie się czuj:: prawie jak w domu, 
Co wcale nie znaczy, kolesie, 
:l:ebym tym samym doradzał komu, 
By w domu czuł się jak w lesie. 

Czasem mam mały urlop jak gdyby 

I wtedy uwielbiam łowić ryby. 
Przeciętnie mój połów miesięczny osiąga 
Cyfrę około 1 pstrąga. 
Dla mnie wystarczy, 
Zwłaszcza, żem typ 
Z tych typów, co to nie jedzą ryb. 

Czy widzę błędy w swojej osobie? 
A owszem. widzę wyraźnie. 
Na przykład nie podobam się sobie 
Wtedy, gdy głupstwa jakieś skrobię, 
Tak jak w tej chwili właśnie. 

W ga die ze wstydu coś mnie aż dławi, 
Panie Kern, czy pan się poprawi? 


