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G dyby I ygrys był mniejszy
Od KróUka i lżejszy
I c.okolwlek grzec.zniejszy
A zaś Króliksilnlejszy
Od I ygrysa I wyższy,
A z nów I ygrys był niższy
I c.okolwiekszc.zuplejszy,
Wtedy tak by nie brykał
Na biednego KróUka,
który jednakjest mniejszy.
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Co poc.zniemy z I ygryskiem, gdy nam jeść. nic. nie będzie?
Nie smakl<le mu miodek, nie smakl.Jążołędzie ...
I powiada, że nie c.hc.e naśniadaniejeść. ostu,
Jeszc.ze mały I ygrysek sc.hudnie nam z tego postu.
Gardzi miodem - .szalony! Zje żołędzie - i pil.Je,
I na oset się krzywi, i powiada, że kłt<le .

Kiedy angielski pisarz, dramaturg i poeta, Alan Alexander Milne (1882
-1956) opublikował "Kubusia Puchatka", a było to w roku 1926, nie
spodziewał się zapewne, że jego książki dla dzieci (dwa lata później ,
w roku 1928 ukazała się "Chatka Puchatka") zrobią tak ogromną
i niezwykłą karierę. Obecnie jesteśmy świadkami wybuchu niebywałego
wręcz zainteresowania bohaterami powieści Milne'a i powieściami
samymi; Kubuś, Prosiaczek, Kłapouchy, Tygrys stali się mieszkańcami
świata "zbiorowej wyobraźni" kultury masowej - zwanej także popularną.
W kulturze, tzw.wysokiej, od książki Benjamina Hoffa, filozofa,
autora słynnego "Tao Kubusia Puchatka" wiedzie seria bardziej lub
mniej udanych intelektualnych "wariacji" na tematy bardzo różne,
czasem dziwaczne, a wykorzystujących arcydzieło literatury dziecięcej
do promocji własnych pomysłów i osób. Niestety, mieszkańcy
"zaczarowanego lasu"- od pewnego czasu - stają się także zyskownym
towarem dla producentów kreskówek, książeczek , malowanek, zabawek,
gadżetów, maskotek, breloczków, itp. Wkomercyjnym szumie
i rozgardiaszu ginie to co najbardziej w dziele Milne'a piękne i delikatne.
Gdzież jeszcze, poza rozkrzyczanymi witrynami sklepów, agresywnymi
kolorystycznie okładkami kaset wideo, można spotkać prawdziwego
autentycznego Puchatka, Tygryska, mądrą Sowę? Na pewno na kartach
powieści , która otwiera świat dziecięcej wyobraźni, w lekturze głośnej
i cichej, wspólnej bądź indywidualnej -w słowach Alana A. Milne' a
i w rysunkach Ernesta Sheparda.
Miejscem, gdzie w sposób szczególny ucieleśnia się literacka fikcja
i budzą się żywe, najgłębsze emocje, jest teatr. Na scenie Opolskiego
Teatru Lalki i Aktora, usłyszeć i zobaczyć można, od wielu już miesięcy
przygody Kubusia, Prosiaczka, Kłapouchego . „ Wielość postaci i wątków
powieści sprawia, że możemy w teatrze delektować się przedstawieniami,
będącymi adaptacjami poszczególnych rozdziałów, sytuacji i motywów.
Anna Proszkowska, która wyreżyserowała "Kubusia Puchatka",
przedstawienie - rekordzistę OTLiA, w "Wybrykach Tygryska Kubusia
Puchatka cz.li" kontynuuje teatralną wersję ukochanej przez widzów
opowieści. Niesforny, często niegrzeczny Tygrysek jest pierwszoplanową
postacią kolejnej serii perypetii Misia i jego przyjaciół . Bezpretensjonalny
humor, wesołe piosenki, ciepło i zabawa towarzyszą wybrykom
rozbrykanego Tygryska. Oby jak najdłużej „.
Zbigniew Bitka
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