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Rycerz: 

Ach, nieszczęśliwy jestem taki 
i bardzo mi z tym źle, 
bo wszyscy mają swe rumaki, 
ja jeden tylko nie. 
Gdzie spojrzę mnóstwo jest rycerzy, 
a każdy konia ma, 
i chociaż trudno w to uwierzyć, 

to nie mam właśnie ja. 
Rycerska brać na swych ogierach 
na bitwy wielkie mknie, 
a mnie się serce wprost rozdziera, 
bo nie zabiorą mnie! 
I jakże miałbym przestać płakać, 
gdy dola taka zła, 
bo każdy swego ma rumaka, 
a nie mam tylko ja ... 



Koń: 

Koń bez rycerza, 
komu mnie nie żal, 
że wciąż przez świat 
idę sam? 
Góry, wybrzeża 
wciąż sam przemierzam 
i dosyć tego już mam. 
Chciałbym rycerza, 
wierzaj mi, wierzaj, 
że z nim szczęśliwy bym był, 
u stóp rycerza 
słodko bym leżał 
i o przygodach wciąż śn ił . 
Więc gdzie mam zmierzać, 
gdy chcę rycerza? 
Którędy iść? Którą z dróg? 
Chciałbym rycerza, 
nieszczęsny zwierzak, 
gdybym go tylko mieć mógł ... 



Wszystko na świecie ma swój czas. Po wiośnie przychodzi lato. 
a potem jesień i zima. Po burzy zawsze wstaje słońce. 
Jest czas urodzin, czas dojrzewania, czas przemijania. 
Jest również czas na kolejne doświadczenia życiowe, 

na spotkanie osób sobie przeznaczonych. 
Wszystko jest dokładnie zaplanowane 

i musi wydarzyć się w najmniej oczekiwanym momencie. 
Mówią o tym stare, mądre drzewa. 
Trzeba się tylko dobrze wsłuchać ... 

Rycerz bez Konia i Koń bez Rycerza szukają się nawzajem 
w baśniowym świecie. Te poszukiwania tworzą historię 

troszkę dydaktyczną i troszkę groteskową, 
nieco tajemniczą i zagadkową, 

pełną humoru i gdzieniegdzie sentymentalną, 
tu i ówdzie wzruszającą. 
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