


Najciekawsze cytaty z Tuwima: 

• Aby się poznać z najdalszą rodzin ą, wystarczy się wzbogac i ć. 

• Błogosławiony ten , co nie mając nic do pow1edzen1a. nie 

obleka tego faKtu w słowa. 

• C1, którzy przemawiają w 1mien1u Boga powinni pokazać listy 

uw1erzytel n 1ające . 

• Egoista - ten, który w1ęceJ dba o s1eb1e n1z o mnie. 

• Gdyby Jajko miało inną formę, zyc1e kury byłoby potworne . 

• Gratulacje - naJP1ękn1ejsza forma zaw1 śc 1. 

Kiedy przeskoczysz, to 1 wtedy nie mów hop. Zobacz najp ie rw 

w co wskoczyłeś. 

• Kobieta jest jak róza· na to ma kol ce, by Je owijać płatkam1. 

Męzczyzna pozostaje zazwyczaj bardzo długo pod wrazen1em, 

jakie zrob ił na kobiecie. 

Milczenie to tekst , który niezwykle łatwo jest błędnie 

zinterp retować. 

• Nie wiem, co się na świecie zrobiło! Zaczynają teraz umiera ć 

tacy ludzie, którzy dawniej nigdy nie umierali . 

Pchla: owad, co zszedł na psy. 

• Radio to cudowny wynalazek! Jeden ruch ręk i - i nic nie 

słyc hać. 

• Twarz: to co wyrosło dokoła nosa. 

• Włóczęga: człow i ek. który nazywałby się turystą. gdyby miał 

pieniądze. 

• Żyj tak, aby znajomym zrobi ło się nudno, gdy umrzesz. 
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Wyobraźmy sobie szczęśliwe małżeństwo Państwa Słowików. Pani Słow1kowa oczekuje na męża z kolaqą, 
• wszystko stygnie („.) 

motyl z rożna, przyprawiony gęstym cieniem z lasku, 
A na deser - tort z wietrzyka w księzycowym blasku " 

Pana Słowika, j ak nie było - tak nie ma. 
Głowę Pani Słowikowej nachodzą najrózniejsze myśli , co się mogło stać ze spóźniającym się męzem Jedl'ak nie ma 
nic gorszego, jak grasujący w m1eśc1e. postrach wszystk ich postrachów - Skowronek. 
Być moze to właśnie on odpowiada za zn ik n ięcie Pana Słowika. 
Całą sprawę komplikuje fakt, że w m ieście pojawiła się„. lokomotywa. 

„Stoi / sapie. 
dyszy 1 dmucha. 

żar z rozgrzanego 1e1 brzucha bucha" 
Bogactwa, jakie kryje w sobie przyciągają wszystkich„ . 

. a czwarty wagon pełen bananów. 
a w piątym stoi sześć fortepianów, 

(„.) w dziewią tym same tuczone ś w1n1e, 
w dzies iątym - kufry, paki 1 skrzynie („ .)" 

To łakomy kąsek dla Skowronka , ale bardzo prawdopodobne, że 1 Pan Słowik uległ pokusie szybkiego wzbogace11 1a 
si ę i teraz wszyscy planują „skok •. 
Pani Słowikowa postanawia wziąć sprawy we własne ręce i jako funkcjonar iusz „ptasiej milicji" wkracza do akcj i I 
Zrobi wszystko, aby odnaleźć Słowika i udaremnić planowany napad. 

Czy jej się to uda? 
Odpowiedź w najnowszym spektaklu Teatru im. A. Sewruka w Elbl ągu. Familijne przedstawieni e lalkowe, 
w którym oprócz aktorów pojawi się pełna galeria rozmaitych lalek {m.in . pacynki, jako członkowie gangów Słowika 
i Skowronka , rnuppety, jako zwariowane małżeństwo sąsiadów Państwa Słowików, ogromnych rozmia rów kot i wiele, 
wiele innych). SensacyJna fabuła .Gangu Słowika " napisana została tylko i wyłącznie z wierszy Juliana Tu wima, 
jednak niekonwencjonalne odczytanie tych tekstów, pozwoliło spojrzeć zupełnie innym okiem, na znaną wszystk im 
twórczość poety. 



Julian Tuwim 
(1894 - 1953) 

Julian Tuwim urodził się prawie 120 lat temu i jest 
zaliczany do najwybitniejszych polskich poetów. 
W ciągu swego życia napisał niezliczoną ilość wierszy. 
bajek. kabaretowych skeczy i piosenek. Bardzo 
wiele swoich dzieł stworzył z myślą o najmłodszych 
odbiorcach. Wszystkie dzieci znają takie utwory 
jak: "Lokomotywa" , „Murzynek Bambo", „Słoń 
Trąbalski", „O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci", 
„Abecadło", „Rzepka'', „Pan Hilary" czy „Ptasie 
radio" Autorem ich wszystkich jest właśnie Julian 
Tuwim I 
Poeta posługiwał się swobodnie wieloma językami. 
Potrafił mówić i pisać między innymi po rosyjsku. 
francusku, niemiecku, angielsku, portugalsku, po 
łacinie i w języku esperanto. 
Swoje wiersze Julian zaczął publikować w gazetach, 
gdy miał 19 lat. Tuwim pisał na bardzo różne tematy. 
Poza wesotymi bajkami i wierszami dla dzieci 
(których napisal około czterdziestu), poeta tworzy! 
również bardzo poważne utwory o polityce, o Bogu 
i zwyczajach ludzi. Był także autorem 
humorystycznych tekstów i piosenek dla 
przedwojennych kabaretów. 
Julian Tuwim przyjaźnił się w wieloma innymi znanymi 
twórcami wierszy dla dzieci. między innymi z Janem 
Brzechwą (dobrze znanym elbląskej publiczności 
z "Bajek samograjek") i Bolesławem Leśmianem. 
Autor „Lokomotywy" i „Ptasiego radia" bardzo 
wiele podróżował. W czasie drugiej wojny światowej 
przebywał na emigracji w Rumunii, Francji, Portugalii, 
a nawet w odległej Brazylii i Stanach Zjednoczonych . 
Po wojnie wrócił do kraju i na stałe zamieszkał 
w Warszawie. 
Zmarł w wieku 59 lat w Warszawie. 

Ciekawostki i anegdoty z życia 
Juliana Tuwima 

• Znane wszystkim piosenki-przeboje z przedwojennych 
filmów "Miłość ci wszystko wybaczy", "Na pierwszy 
znak" i „Co nam zostało z tych lat" powstaly na 
podstawie tekstów Tuwima 

• Mlodsza siostra Tuwima, Irena byłą poetką i 
tłumaczką. Przetłumaczyła na język polski m.in. 
"Kubusia Puchatka" Alana Aleksandra Milne'a. 

• Julian Tuwim swoje utwory podpisywał aż 
czterdziestoma różnymi pseudonimami. 

• Julian Tuwim. gdy był dzieckiem interesował się 
I 

naukami przyrodniczymi, zwłaszcza chemią. Wiecznie 

czegoś szukał. dociekał, robił doświadczenia w l 
swoim domowym laboratorium. Porwany pasją 
eksperymentów o maty włos niewysadził całej 
kamienicy przy ulicy kiedyś Św. Andrzeja obecnie 
Andrzeja Struga 40 w Łodzi, w której mieszkał z 
rodzicami. Młodociany sprawca. z poparzoną ręką , 

odwieziony został do lekarza, a jego skromne, lecz z 
wysiłkiem gromadzone laboratorium wylądowało na 
śmietniku. 

Tuwim bardzo kochał zwie rzęta. O swoim ukochanym 
psie Dżonciu mówił, że jest najmądrzejszym pieskiem 
w Warszawie. Zapewniał wszystkich swoich p rzyjaci ół, 

że jego pies potrafi mówić i śpiewać. Napisał o tym 
nawet wiersz: 

Mój piesek Dżoncio • oto go macie -
To mój największy w świecie przyjaciel. 

Codziennie w kącie kanapy siadam 
I z moim Dżonciem gadam i gadam. 

Gadam i gadam, a Dżoncio milczy, 
Lecz mnie rozumie piesek najmilszy. 

• Na jednym z przyjęć spotkali się Julian Tuwim i znany 
ze swego antysemityzmu Adolf Nowaczyński. 
W pewnym momencie Nowaczyński wygłasza toast: 
- Panie i Panowiel Nie ma literatury polskiej bez 
Adama Mickiewicza. nie ma Adama Mickiewicza 
bez "Pana Tadeusza", nie ma "Pana Tadeusza" bez 
Jankiela .. . Zdrowie Juliana Tuwima I 
Kolejny toast wygłosił Tuwim: 
- Panie i Panowie! Nie ma literatury polskiej bez 
Adama Mickiewicza. nie ma Adama Mickiewicza 
bez "Pana Tadeusza", nie ma "Pana Tadeusza" bez 
Jankiela, nie ma Jankiela bez cymbałów ... Zdrowie 
Nowaczyńskiego i 



Teksty Juliana Tuw·ma 
wykorzystane w spektaklu 

Mieszkańcy 

Straszne m ieszkania. W strasznych 
mieszKa mach 
Strasznie mieszkaJą straszni 
mieszczanie. 
P!e5n ią I kopciem pełznie po 
ści anach 

Zgroza Zimowa, ciemne konanie. 

Od rana b~kot Bełkoca. bredza, 
Że deszcz. ze drogo, ze to, ze tamto. 
Trochę pochodzą. trochę posiedzą, 

I wszystko widmo. I wszystko 
fantom. 

SprawUt.c:. .~odz1nę, spraw·Cl?ą 

kieszer·1c. 

Krawacik musną. klapy obc1i:1ftil 
I godnym krokiem z m1eszkari - r·u 
ziemię, 

Taką wiadomą. taKą oKrągłą. 

I oto idą, zap1ęc1 szczelnie. 
Patrzą na prawo. pat rzą na lewo. 
A patrzą c - widzą wszystko 

Że dom .. ze Stasiek ... ze kari ... że 
drzewo .. 

Jak ciasto biorą galety w palce 
I żują, żuJą na papkę pulchną, 
Az pap1erow;m wzdęte zakalcem, 
Wypchane głowy grubo im puchną 

I znowu mow1ą. że Ford„. że kino .. 
Ze Bóg ... ze Rosja ... radio. sport, 
wojna. 
Warstwami rośnie brednia potworna. 
I w dżungli zdarzeń w1dmam1 płyną. 

Głowę rozdętą 1 coraz cięższą 
Ku w1eczorow 1 slepo rwieszaJą. 
Pod tóżka włażą. złodzieja węszą. 
Łbem o nocniki chłodne trącając 

I znowu sprawdzą k1eszonk1, kwitki. 
Spodnie na tyłkach zacerowane, 
WłasnoSć wielebną, sw1 ęte nabytki, 
Swoje, wylączne. zapracowane. 

Potem się modlą: 0 od nagłej 
śmierci .. 
... Od wojny ... głodu ... odpoczywanie 
I zasyp1<;1Ja l mordą na piersi 

W strasznych m1eszkan1ach straszni 
mieszcza nie 

Spóźniony słowik 

Płacze pani Słowikowa w gn iazdku 
na akacji, 
Bo pa n Słowik przed dziewiątą miał 
być na kolacji, 
Tak s ię godzin ......-yznaczonych p1tl1 ie 
zawsze trzyma, 

AJuz JCSt po 1edenaste1 - 1 Słowika 
nie mal 

Wszystko stygnie: zupka z muszek 

na w1eczornei rosie, 
Sze--jć komarów nadziewanych w 
konwaliowym sosie. 
Motyl z rozna, przyprawiony gęstym 
cieniem l lasku, 
A na deser - tort z wietrzyka w 
księżycowym blasku. 

Moze mu się co zdarzylo? może go 
napadli? 

Szare piórka oskubali, srebry głosik 
skradli? 
To przez zazdrość! To skowronek z 
bandą skowron1ątek! 

Piórka - gtupstwo. bo odrosną. ale 
głos - majątekl 

Nagle zjawia się pan Słowik, 
poświstuje, skacze .. 
Gdzieś ty latał? Gdzieś ty fruwał? 
Przeciez ja tu placzęi 
A pan Słowik slodko ćwierka: 
~wybacz. moje złoto. 
Ale w1eczor taki piękny, ze szedłem 
p1echotą!n 

Pan Hilary (Okulary) 
Biega, krzyczy pari Hilary: 
·'Gdzie są moje oku!aryr 

Szu Ka w spodniach i w surducie . 
W prawym bucie, w lewym buc ie. 

Wszystko w szafach poprzewracał, 
Maca szlafrok. palto maca. 

~skandal! - krzyczy - nie do wiary! 
Ktoś m1 ukradl okulary!~ 

Pod kanapą, na Kanapie. 
Wszędzie szuka, parska, sapie! 

Szuka w piecu i w kom1n 1e . 
W mysiej dziurze i w p1a n1 rue_ 

Juz podlogę chce odrywać. 
Juz policję zaczął wzywać. 

Nagle zerknął do lusterka .. 
Nie chce wierzyć ... Znowu zerka. 

Znalazł! Są! Okazało się, 

Ze je ma na własnym nosie 

Ptasie plotki 
Przyszła gąska do kaczuszki, 
Obgadały kurze nóżki. 

Do indyczki przyszła kurka. 
Obgadały kacze piórka. 

Przysz ła kaczka do perliczki, 
Obgadaf'y' dziób indyczki 

Kaczka kaczce wykwaka!a, 

Co gęś o nie1 nagęgala. 

Na to rzekła gęś, ze kaczka 

Jest zlodz1eJka 1 pijaczka. 

O indyczce zaś pantarka 

Powied z iała. że plotkarka. 

Teraz bóJ kd wś ród podwórka, 
Ze az lee{;! barvme piórka. 

Dyzio Marzycie! 
Pomżył się Dyzio na ł ące . 

Przygląda się niebu błękitnemu 
I marzy: 
"Jaka szkoda. że te obłoczki płynące 
Nie są z waniliowego kremu .. 
A te ro żowe -
l e to n ie lody malinowe . 
A te lłoc iste. p1erlaste -
Że to nie stosy ciastek. 

I szkoda. że całe r11 ebo 
Nie jest z tortu czekoladower,o .~ 

Jaki piękny byłby wtedy św ia tf 

Leżałbym sobie. Jak le żę, 
Na tej muraw ie świeżej . 

Wye<Qgmilbym tylko rękę 
I Jadł ... 1 JMdl .. 1 ;ad/._.• 

Kotek 
Miauczy kotc k:- rn ia u! 
- Coś ty, kot kl.i, rrn al? 
- Miałem Ja m isec zkę mleczka, 
Teraz pusta JUŻ m iseczka, 
A jeszcze bym chc iał. 

Wzdyct')<:1 koteK: o! 
Co c•. kotku, co? 

- Śniła rrn si ę wielka oeka, 

Wie lka r zeKa pełna mleka 
Az po samo d no. 

P1s nąl kotek: 011/„. 
- Pij. koteczKu. pij ! 
.. SkulJ/ ogon, zmruży! ś lip ie , 

$p1 - 1 we śnie m leczko chl1p 1e. 

Bo znów mu s1e- śn i 

Lokomotywa 
Stoi na stacji lokomotywa, 
Ciężka, ogromna 1 pot z niej spływa -
Tłusta oliwa 
Stoi i sapie. dyszy i dm ucha. 
Zarz rozgrzanego Jej brzucha bucha: 
Buch - Jak gorąco! 
ucn -j a k gorąco! 
Puff - jak gorqco ! 

Uff - jak gorącol 
Już ledwo sapie. JUZ ledwo z1p1e1 

A 1eszcze palacz węgiel w nią ~pie . 

Wagony do n1e1 podoczepia li 
Wielkie 1 ciężkie, z żelaza. sta li, 
I pełno ludzi w kazdym wagonie, 
A w jednym krowy, a w drugirn konie , 
A w trzecim siedzą same grubasy, 

Siedzą 1 Jedzą tłuste kiełbasy. 

A CZ\-varty wagon pełen bananów. 
A w piątym stoi szeSć fortepianów. 
W szóstym armata. o! jaka wielka! 

Pod Kazdym kołem żelazna belka! 
W siódmym dębowe stoły 1 szafy. 

W ósmym s!oń. niedfw1edź 1 dwre 

zyra ly. 
W dzmw1ątym - same tuczone 

św i n ie . 

W d ziesiątym - kufry, paki i skrzynie, 
A tych wagonów jest ze czterdzieści. 
Sam nie wiem. co się w nich Jeszcze 
mieSci. 

Lecz choćby przys:d o tys iąc atletów 
! każdy Zjadłby tys ią c kotletów, 

I kazdy nie wiem l<1k si ę natęża I, 
To nie udźwigną - taki to c1ęzar! 

Nagle - gwizd ~ 

Nagle ŚWIStl 

Para - ~uchl 

Koła ~ w ruch! 

Najpierw 
powoli 
jak zó/\v 
ocięza ł e 

l!uszyla 

ffi 8!1l)'ll8 

po szyn <lch 
ospale . 

Szarpnęla wagony I Ciągnie l 
mozołem, 

I kreci s iG . kręci sic koło za kołem. 

I beegu przyspiesza, 1 gna coraz 
prędze1 . 
I dudni. i stuka. !omoce i ~li. 

A dokąd? A dokąd? A dokąd? Na 
wprost! 

Po torze. po torze. po torze. prz.e 
most. 
Przez góry, przez tu nel, przez pola, 
przez las 
1 soieszy się, spieszy, by ztJ ązyć 

na czas. 
Do taktu turkoce 1 pu ka, i stuka to: 

Tak to to. tak to to, tak to to, tak 
to to, 
Gladko tak. lekko tak tocz;' slę 
w dal, 
Jak gdyby to była piłeczka, nie stal, 
Nie c 1ę lka masąna aiaJan a. 
zdyszana. 
Lecz raszka. igraszka. zabawka 
b laszana . 

A S kąd 7e to. Jakże to, c1emu tak 
gnn? 
A co to to , co to to . Kto to ta k pcha? 
Ze pęd z i. ze wa li. ~e buct1a . buch-
buch? 
To para gorąca wprawiła to w ruch. 

To para. co z kotła ruramr do tłoków, 
A tłoki kołam i rus 7.aj ą z dwóch 

boków 
I gnają, i pchDJą, i pociąg się toczy. 
Bo para te llo~I wc1ąz tloot\I i tloczy„ 
I koła turkocą. i puka, i stuka to : 
Tak to to, ta~ IO to, tak to to, tak 
to to!.. 

ptasie radio 
Halo! halo! 
Tutaj ptasie mfi10 w brzozov,rym gaju, 

Nadajemy audJCJę z ptasiego kraju. 
Proszę, niech kazdy nastawi aparat. 
Bo sfrunęty się ptaszki 
dla odbycia narad: 
Po pierwsze - w sprawie 
Co świtem piszczy w trawie? 
Po drugie - gdzie się 
Ukrywa echo w lesie? 

Po trzecie - kto S ię 

Ma pierwszy ka pać w rosie? 
Po czwarte - Jak 

Poznać. kto ptak. 
A kto nie ptak? 
A po piąte przez dziesiąte 
Będą ćwierkać, św1stac. X wil1ć, 

Pit p i l i ta ć 1 p1mp1l1ć 
ptaszk i następujące: 

Słowik. wróbel. kos. 1askólka, 
~ogu t. dzięc ło !, gil , kuku ł ka. 

Szczygie ł, sowa, kruk. czubatka. 
Drozd, s ikorka I dZlerlalkEI . 
Kaczka. gąska. jemtoł u sika, 

Dudek, tr w adel , pośmieciustk&, 
Wi lga. z ięba. bc c1an, szpak 
Oraz kazct; In ny ptak. 

Pierws l}' słowik 

Zaczął tak ; 
Halo! O. 11 a10 IO Io Io !o! 

Tu tu tu tu tu tu tu 
Radio, rad 1Jo. dijo, 1jo, ljo 
T1JO, trlJO, tru lu lu lu lu 
Pio p10 p1jo Io Io Io Io Io 
Pio pia pia pia olo halo!'" 

Na to wróbel zaterl1kał: 
•cćż to znowu za muzyka? 

Muszę za~rzeć do słownika. 
By zrozum ieć śpiew słowika. 

ćwir ćwk świrk! 
Świr świr ćwirk' 
Tu nie 1eatr 
Ani cyrki 
Patrzcie gol Nastroszy/ p1orka' 

I wydz1era się J•I< kurka! 
Dość l)l:lh arii, dość tych liryk! 

Ćwir ćwir czyrlk, 
Czyr ciyr ćwlrkl 

I tak zaci~I ćwl rzyć, ćwlkn ć . 

ćw i erka ć. czyrkać. ezykczyn ka ć, 
Ze aż kogut n.il patyku 
Zap lal gn iewnie: •Kukuryku! '' 

Jak usłyszy to kuku łka. 

Wrzaśn i e : "A to co za spółka? 
Kuku-ryku? Kuku-ryku? 
Nie pozwalam roz bó jn iku ! 
Bierz, co chcesz. bo ja nie ską pię. 

Ale kuku nie ustąpię 
Ryku - choć do Jutra skrzecz! 
Ale kuku - moja rzecz 1• 
Zdkuk ało: kuku! kuku! 
Na to dzJęcJoł : stuku! puku I 

CzaJka woła: czyj a ś ty. czyjaś? 
Byłas Cdzie? Pi łaś co? P iłaś. to wyłaź! 
Przepióreczka: chodż: tu! pójdź tu! 
Masz co? daj m 1 ~ rzu ć tu! rzuć tu! 

I od razu wszystk ie ptaki 
w szczet.not. w sw~rgo t, w zgiełk - o taki: 

"Daj tu ! R l.ll Ć tu ! Co masz:? Wiórek? 
Piórko? Ziarnko? Korek? Sznllrek? 

PóJdż tu. rzu ć tu! Ja ćwierć 1 ty ćwierć! 
Lepię gniazdko, przylep to, przytwierdźl 
Widzisz gol Nie dam cit Moje! Czy1e? 
Gniazdko c1 wi;ę, wiję, wiję! 
Nie dasz m1? TaK1ś ty? Wstydź się, wstydź si ę ! ~ 

I wszystkie otaki zaczęły bić się. 

Przyfrunęła ptasia m1t lcJa 
I tak się skor'lczyla ta leśna audycja. 

O Grzesiu kłamczuchu I jego cioci 
- Wrzucileś Grzesiu list do skrzynk i, JRk prosiłam? 
- List, proszę cioci? List? Wrzuc iłem. ciociu mila! 
- Nie kłamiesz, Grzesiu? Lepiej przyz naj się 

kochanie! 
- Jak ciocię kocham. proszę cioc i, le nie kt arnlę ! 

- Oj. Grzesiu kłamiesz! Lepiej powiedz po doorocil 
- Ja m ia łbym kłamać? N1emożt 1we. proszę cioci! 
- WUJ Leon czeka na ten list. więc daj m1 słowo. 
- No, słowo dajęt I pamiętam szczegółowo: 

List był do wu i a Leona. 
A skrzynka była czerwona. 
A koperta ... no. taka .. tego ... 
Nic tak iego r.a dl\vycrnjnego. 
A na koperc ie - nazwisko 
I Łódt . . 1 ta u lica z numerem. 

I parn 1ętam wszystko: 
Ze znaczek był z Belwederem . 

A Jak wrzucalem list do skrzynk i, 
To przechodził tatuś Halinki. 

I Jeden oficer też wrzuca!. 
Wysok i - wysoki, 
Taki wysok i, ze Jak wrzucał. to kucał 
I Jechała taksowka. I trąbił autobus. 
I Slły ja kieś trzy oziewczynk i. 
Jak wrzucałem ten list do ..-Krzynk1.. 
C1oc1a g)Owq pokiwa ła , 

Otworzyła szeroko oczy ze zdumienia: 
• OJ, Grzes iu, Grzesi u I 
· przeciez Jo ci wcale nie dalam 
- Zad n ego listu do wrzucenia!. 

Dwa Michały 
Ta lic:w.ia ly dwa Michały. 
Jeden d uży . drugi mały. 

Jak ten duży zaczą! k r ą zyć . 
To ten maty n ie mógl zdązyć 

Jak ten maly n ie mógł zdążyć, 

ro ten duzy przestal k rążyć. 
A juk duży pr4estal krążyć . 
To te n mały mógl 1ul zdążyć. 

A Jak mały mógł 1u1. zdazyć . 

Duży znowu zaczą ł k rązyć 

A iak duly rnczął kr ą zyć , 

Mały znowu nie móg! zdązyć 

Maty M icha ł ledwo dychał. 

Duży Michał go popyctiał. 
Aż na z iem ię popadały 

fańcuiące dwa Michały. 

Słoń Trąba l ski 

Był sobie sloli w1elk1 -1ak słoń. 
Zwal S ię te r~ sló 1 ~ Tomasz Trąbal s ki. 

WStystko, co n1 1 ał, bylo Jak sło ń ! 

Lecz straszny by! Zaporrn nntsk i. 

Słoniową miał g!owę 1 nogi sło rnow 1 

I kty z prawdziwej kośc ~ sło niowej . 

I trąbę . którą wspa nlale k ręcił. 

Wszy·stko słon iowe - oprócz p 

Zaprosił kolegów słoni na karty 
Na wpół do czwartej . 

Przychodzą - ryczą: •Dz1er'l dobry, kolego i~ 

Nikt nie odpowiada. 
Nie ma Traba \sklego. 
Zapomniał! Wyszedł! 

M iał pr zyjSć do państwa Krokodylów 
Na fil izan kę wody z Nilu: 
Zapomniał! Nie przyszedł! 

Ma on chłopczyka 1 dziewczynkę. 

Mi!ego słonika 1 śliczną słoninkę. 
Bardzo kocha te swoje stonięta. 
Ale ich 1m1on nie pamięta 
Synek na zywa s ię Biały Ząbe k. 

A ojciec wola: •Trąbek! Bombek! '" 
Coreczce r<i tmtę po prostu Kac lH1a. 
A ojciec wola: "Grubachna 1 W1elgachoai• 

Nawet gdy własne 1m1ę wymawia. 
Gdy s i ę na przykład Komuś przedstawia. 
Często się myli Tomasz Tr ąbalski 

I mówi: ·Jestem Tobiasz B1mbalskin 

Żonę ma taką - jakby sześc zon m1all 

(1 rn ie iej: Ba nia. ale zapommał). 

No I ta żona kiedyś PQW1ada: 
lct z do doktora, niectiaJ cię zbada, 

Niech cię wyleczy na stare lata!·' 

Więc zaraz poszedł do adwokata. 

Potem do szewca 1 re1enta. 
I wszęazie mówi, że nie pamięta' 

"Dobrze wied zi a łem. lecz zapomnia łem , 

Moze kto l panów wie czego chc iałem?'' 

B ląka się, krąży. iest coraz pói 1eJ, 
Az do kowala tra fll. do ku ir. 1. 
Ten chc1at go podkuć. więc oprzytom n1al . 

Przypomniał sobie to co zaoomniał' 

Kowa l go zbadał. miechern 

podm uchał. 

Zajrzał do gardła . za1rzał aa 

ucha. 
Potem op u ka ł młotem kowalsk im 
I rnówc 1;W1em J U Ż. panie 

T rąbalsk i ! 

Co dzie1i na głowę wody 
kubełek 
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