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Rzekła świeca. 

Hej, niedołęgi i tchórze, 
Który chce dostać po skórze, 
Niech zjawi się tu, a nuże! 
Furtka nie domknięta, klucz zgubiony w stawie, 
A za furtką ścieżka niewidoczna prawie ... 
Uciekł piątek z kalendarza -
To się czasem piątkom zdarza. 
Cóż się dziwić błękitowi, cóż się dziwić kamieniowi. 
Myśmy wszyscy sobie bliscy, myśmy wszyscy jednakowi. 
Nawet mała myszka, 
Stara Tralaliszka, 
Choć się boi kotka, 
Kotka Tralalotka, 
Siadła sobie w kątku, 
W ciemnym tralalątku, 
I piszczy cichuteńko, 
Trala - trala - tralaleńko. 

- To ci heca! -
Rzekła świeca. 

Lecz dziś żyjemy w epoce, 
Gdy dni są smutne i noce, 
I życie coraz to pustsze, 
Jak lustro odbite w lustrze. 
I tresowane szczury 
Na szczycie szklanej góry, 
Jest słoń z trąbami dwiema 
I tylko ... wysp tych nie ma. 



Przeszedł do historii jako genialny bajkopisarz, choć do końca życia nie 
uwierzył, że to właśnie jest jego przepustka do wieczności. 
Wcześniej było trzech innych Brzechwów. Był adwokat - Jan Lesman, 
doskonale zarabiający, brylujący na salach sądowych[ ... ]. Był poeta, który 
marzył o miejscu na pisarskim Parnasie. Pisał wiersze przez dwadzieścia 
pięć lat; na kolejnych dwadzieścia poezja poszła w zapomnienie[ ... ]. I był 
satyryk - Szer-Szeń. Przed wojną autor skeczy i piosenek bawiących 
kabaretową publiczność, po wojnie przedstawiciel satyry walczącej [ .. .]. 
Czwarty, autor bajek, pojawił się, gdy dobiegał czterdziestki. 

Dobijał czterdziestki, doświadczenie w kontaktach z dziećmi miał 
niewielkie, żeby nie powiedzieć żadne, gdy pewnego dnia przyniósł 
Janinie Mortkowiczowej kilkanaście wierszy dla dzieci, które w dodatku 
wcale nie były przeznaczone dla ... dzieci. [ ... ] Janinie Mortkowiczowej 
wiersze się spodobały, mimo wszystko jednak Brzechwa zdziwił się, kiedy 
zapowiedziała, że wyda je jako książeczkę dla dzieci. 

Irenie Szymańskiej opowiedział, jak apodyktyczna redaktorka w jednym 
z wydawnictw zmusiła go do wprowadzenia w kilku utworach zmian. Bo 
wiersze dla dzieci powinny być wartościowe społecznie i przydatne w dy
daktyce. Oprócz tego mają mieć optymistyczne zakończenia i propagować 
humanizm socjalistyczny. 
Redaktorka zażądała, by w wierszu Tańcowała igła z nitką dodał postać 
krawcowej. Przecież igła z nitką nie mogą same uszyć fartucha, nawet 
tańcząc, potrzebny jest człowiek. Jego nieobecność to wyraz braku 
szacunku dla ludzkiej pracy. Kaczka dziwaczka nie może zmieniać się 
w zająca, w dodatku całego w buraczkach, i po upieczeniu w brytfance 
trafiać na półmisek, bo to sadyzm. Dziecko przywiązuje się do bohaterów 
bajek, a tu miałoby jednego zjeść. Brzechwa powinien też zmienić morał 
bajki Żuk, bo to, że biedronka nie chce wyjść za mąż za żuka, przypomina 
rasizm. A już pointa bajki Śledź. „Ach! Bo w życiu to najgorsze, I Kiedy 
śledź się wdaje z dorszem", jest absolutne niedopuszczalna. Zniechęca 
dzieci do internacjonalizmu i braterstwa narodów, a więc zakrawa na 
imperialistyczny spisek. 

IJ:TIT:l:ł.f:· 



„Przez cały czas chciałem być poetą lirycznym. No, ale stało się inaczej" 
- poWiedział pod koniec życia Krystynie.Nasłulance. „Przydarz)io mu się 
bowiem to, co się czasem poetom przydar2a [ ... ] złote ~~- znalazł ,nle 
tam, gdzie go początkowo szukał" - napisał Ryszard Matuszewski. 
W dodatku wcale nie był przekonany, że to naprawdę złOte jablko znalazł. 
Bardzo długo, być może do końca życia, miał kompleks niedocenienia. 
Bo tworzy dla dzieci: utwory niepoważne, mało wartościówe ł niewy
magające literackiego talentu. Pisał o tym w felietonach I poważnych 
artykułach, mówił w wywiadach, dzielił się poczuciem dotykającej go 
niesprawiedliwości w prywatnych listach. Z rzadka tylko potrafił z tego 
żartOwać. „Nawet dzieci, które zachwycają się moimi wierszami, w końcu 
dorastają", mówił Na&ulance, „zaczynają pracować we •Wspólczesności>, 
piszą docinki". 

Dumny autor natychmiast wysłał książeczkę sławniejszemu kuzyno
wi [Bolesławowi Leśmianowi]. Klika lat później Leśmian opowiadał 
Stanisławowi Ryszardowi Dobrowolskiemu, jak kiedyś utwory krewniaka 
zdyskwalifikował, radząc, żeby odpuścił sobie pisanie, wziął się solid
nie za studia I został sędzią albo adwokatem. Ten jednak z poezji nie 
zrezygnował. 

- Przysłał mł egzemplarz z .de<lykacją. Przeczytałem to jeszcze r: 
I przyszedłem do. wniOsku, iem .się poprzednio p0mylił w oCenie-mówlł 
Leśmian 

Leśmian ocenił, że wiersze są nic niewarte, ich autor nie ma czego w po
ezji szukać, a na koniec dał mu do przeczytania wydany właśnie debiu
tancki tomik innego młodego poety. To było Czyhanie na Boga Juliana 
Tuwima. 
- Po przeczytaniu zniszczyłem swoje utwory i zacząłem od początku -
powiedział Brzechwa pół wieku później Krystynie Nastulance. 
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zaczął publikować w „Przekroju" felietony zatytułowane Wesołe ob
serwatorium gastronomiczne Jana Brzechwy. Pierwszy tekst, Ratujcie 
nasze podniebienia, był tyleż gastronomiczny, co polityczny. Brzechwa 
ubolewał nad upadkiem polskiej sztuki kulinarnej, jaki nastąpił w „okresie 
średniowiecza, bo tylko tak można określić epokę stan-:-.·" 

Potrafił się z siebie śmiać. Wystąpił kiedyś w Tele-Echu, programie Ire
ny Dziedzic, złożonym z wywiadów, który oglądali wszyscy. Na koniec 
dziennikarka poprosiła, żeby goście zatańczyli walca. Także Brzechwa. 
Zobaczyła to cała Polska. Kilka dni później nieprawidłowo przejechał 
przez skrzyżowanie. Milicjant, który go zatrzymał, uważnie obejrzał dowód 
i prawo jazdy, potem zlustrował Brzechwę i zapytał: 
- To wy tańczycie w telewizji? 
Na wszelki wypadek nie zaprzeczył. „Dzięki temu uniknąłem mandatu" -
wspominał w jednym z felietonów. 

„ •• ,l~tl/:~1:~u-. 

Umierać trzeba z taktem. A więc, dajmy na to, 
Nie wtedy, kiedy właśnie zaczyna się lato! 
Pomyślcie: każdy człowiek o wakacjach marzy 
W górach czy na Mazurach, na słonecznej plaży 
I nagle ja umieram. Jest mój pogrzeb. Jak tu 
Nie nazwać takiej śmierci wprost szczytem nietaktu? 
Umierać trzeba z taktem. Ci, co innych cenią, 
Nie sprawiają pogrzebów zbyt późną jesienią. 
Ja nie chciałbym, na przykład, by ludzie zmoknięci 
Klęli i uwłaczali mnie lub mej pamięci, 
By katar czy też grypę ściągali na siebie 
Dlatego, że bawili na moim pogrzebie. 
Umierać trzeba z taktem. Wymaga obliczeń 
Taka śmierć, żeby pogrzeb nie przypadł na styczeń. 
Lub, powiedzmy, na luty, gdy mrozy siarczyste 
Mogą całkiem zniechęcić żałobną asystę. 

Ja nie chciałbym, by ludzie, których śmierć ma wzruszy, 
Mieli z tego powodu poodmrażać uszy. 
Wiosna to co innego! Nie ma lepszej pory, 
Aby umarł taktownie człowiek ciężko chory. 
Na cmentarzu wesoło zielenią się drzewa, 
Żałoba na wiosennym wietrze się rozwiewa, 
I śmierć zda się błahostką, gdy wiosna upaja„. 
Postaram się pociągnąć do połowy maja. 



Ow zaszczepiony w dzieciństwie bakcyl tea. ~.-.>.u nlttopąic·· .. ·iclł~. · ·· . 
do końca. Na początku lat sześćdziesiętych ~seiliawtendę 
nych adaptacji klasycznych bajek Kot w butaafi;. ezetWof,y~.10p
ciuszek i Jaś i Małgosia, zatytulowanych Bajki satnOJJl'8,/łl„ które. zq8ł3ty 
uwiecznione w nagraniach radiowych przez Wieslawa:·opallcę. ( . .;;JW tym 
samym czasie trafił na scenę - i to od razu na scełlf Teatru Nafodo
wego! - pan Kleks, w dramaturgicznej autoadaptacjł samego Brzechwy, 
zrealizowany przez Kazimierza Dejmka, ze scenografią „nadwornego" 
Brzechwowskiego ilustratora, Jana Marcina Szancera. 
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