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Lolek 

W szędzie - czy mróz, czy słonko świeci, 
Tam gdzie na świecie żyją dzieci, 
Kasia, Grażyna, Stacłi. czy Jolka, 
Tam wszyscy dobrze znają Lolka, 

no i Bolka. 

Bolek · 

Moje przygody, przygody nasze, 
Czasem wesołe i smutne czasem. 
Małym i większym rok za rokiem, 
Każą wam tęsknić za waszym Lolkiem, 

no i Bolkiem. 



Gosia 

Wszak nas .znacie, dwa łobuzy: 
Jeden mały, drugi duży. 
To jest Bolek, a to Lolek, 
Wędrujemy tak przez świat, 
Bawiąc dzieci i dorosłych, 
Już od wielu, wielu lat. 
Czy w powietrzu, czy pod ziemią, 
Zimą, latem, czy jesienią, 
I choć psoci jeden z drugim, 
Każdy z was ich przecież lubi. 
A to dziewczę z dźwięcznym glosem, 
Profesora wnuczką jest, 
I choć mleko ma pod nosem, 
Na wyprawę jechać chce. 
Rude włosy i pstro w głowie, 
Siedem piegów, piegów sto, 
A pod skórą diabłów mrowie, 
To jest Gosia, to jest to! 
Bolek, Lolek, no i Gosia, 
Terciz wszystkich proszą w krąg, 
Byście z nami wyruszyli, 
Na przygody w ziemi głąb! 



Ach jak ja lubię podróżować, 
Wędrować światem wzdłuż i wszerz, 
Odkrywać gwiazdy, wyspy nowe, 
I nowych przygód tysiąc mieć. 
Wczoraj planeta Dinozaura 
I zaginiona pośród mórz 
Wyspa okrętów, u Skarbnika 
I Liczyrzepy dzisiaj znów. 
Czyż młodość nie jest to przygoda, 
Dziesiątki przygód - przygód sto, 
Więc dalej w drogę pókiś młody, 
Spotkać przygodę - to jest to! 

'f+ofesor 

Ośmiornica. 
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Zapewne już nieraz to wszyscy słyszeli, 
Ze kto się pod ziemię zejść kiedyś ośmieli, 
Napotkać tam może rozliczne przeszkody, 
Gdy zechce skłóconych nakłonić do .zgody. 
Gdy trafi w jaskinie, gdzie przejścia tajemne, 
Bronione przez skały i rzeki podziemne, 
Wypełnią się nagle złowieszczym chichotem, 
Co mrozi krew w żyłach, czoło kryje potem. 
Gdy serce człowieka strach srogi przenika, 
Niech wie, że znajduje się w państwie Skarbnika. 
A kiedy przekroczy przez siedem strumieni, 
Gdzie w wodach srebrzystych blask złota się mieni, 
Gdy .tłum nietoperzy, pająków, puchaczy, 
Wiszących dokoła na skalach zobaczy, 
I kiedy usłyszy, że -rogi zagrają, 
Niech wie - w Liczyrzepy znajduje się kraju. 

Pośród szeroko i wysoko rozciągających się g.ór, na 
_ południu Polski, mieszkają i sprawują władzę, jak 
głosi legenda, dwa Bóstwa, Duchy Gór: Skarbnik 
w Beskidach, Liczyrzepa w Sudetach. Uważani za 
niekoronowanych władców podziemi posiadają oni, 
każdy na swoim terenie, ukryte w kotlinach górskich, 
otoczone gęstymi lasami - domostwa, czy też pała
ce, w których raz do roku spotykają się z wybrany
mi ludźmi. Podobno, szczególnie chętnie goszczą 
u siebie dzieci. Odwiedziny te, czy raczej przyjęcia, 
otoczone są zawsze wielką tajemnicą i dlatego brak 
o nich bliższych wiadomości. Właściwe królestwa 
Skarbnika i Liczyrzepy znajdują się jednak pod zie
mią i sięgają gł.ębokości 860 mil. Tam też w Prowin
cjach, rządzonych przez podległych im Starostów, 
sprawują absolutną władzę nad krainą skarbów. Obaj 
mówią o sobie, że są przyjaciółmi ludzi, szczególnie 
górników. Ci jednak, którzy spotkali się z nimi kie
dyś, nie uważają tych spotkań za szczególnie przy
jemne. Mówi się, że są bezwzględni, złośliwi, uparci, 
z1.wzięci, fałszywi, niezdecydowani, często skłóceni 
z otoczeniem, a przede wszystkim między sobą na
wzajem. Właśnie te ich spory, kłótnie, a nawet wal
ki - sprawiały i sprawiają nadal ludziom najwięcej 
kłopotów. 
· Nasi bohaterowie: Bolek, Lolek i Gosia, zawie
rzywszy legendzie, postanowili pod opieką pana Pro
fesora Melchiadesa Serduszko, odwiedzić podziemne 
krainy Skarbnika i Liczyrzepy, aby pogodzić zwa
śnionych władców i przez to dopomóc ludziom. Czy 
im się to udało, zobaczymy przeżywając z naszymi 

· bohaterami ich kolejne przygody. 

Mieczysław Dembowski 

S lca.rb11ik 



Li.czycz~ł"zepa 

Już przygoda jest za nami, 

Już rozstania nadszedł czas. 

Może jeszcze się spotkamy, 

Gdy nieznane zwabi nas. 

Profesora z wnuczką Gosią, 

Bolka z Lolkiem, nowe szlaki, 

Może kiedyś znów połączą 

Z Prawietakimjakiintakim. 

Ale zanim to się stanie, 

Wy dziewczynki i wy chłopcy, 

Uczyć się musicie pilnie 

Matmy i języków obcych. 

Już przygoda jest za nami, 

Już rozstania nadszedł czas! 

Więc żegnajcie nas kochani, 

Tak jak my żegnamy was! 
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Pracownia tapicerska 
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