
o jest brzydal 11 ud . . . 
się dotąd nie Hly! \ve . 

3 pół Jok(~ia 11la pn7.nogcie, 
A ezuprynę na dWR łokcie. 



li i s lor y a o fi i e z n o ś n y m J a S i u. 

~zy też znacie Pana Jana, 
00 zaled "vi e wstanie zrana, 
Już z nin1 każdy lna anlbaras, 
Bo dokucza wszystkin1 zaraz? 

~T też znacit~ ehło'pca tego, 
serduszka słynie złego, 

00 llla jedną wciąż robotę: 
Jakby kon1u spłatać psotę~ 
,Pi"osi mama, grozi tata, 
A on c~ągle figle płata: 
\'V

T 

domu, "\v sadzie, broi \vszędzie! 
Ej, co też to z niego bęrlzie? 

To na igły lub na szpilki 
\V sadza żuczki i motylki, 

To znóvv bije gąskę biedną. .. 
Ot, gąsiątko zabił jedno! 



Raz kocinę złapał małą, 
J ak biedactwo to miauczało! 
J ak błagało go daremnie: 
"Miau! puść,J asiu! niemęcz że mnie! 
A ten brzydki Jaś niecnota 
Z dużych schodów zrzucił kota! 
I cóż kotek mu zawinił, . 
Że kaleką go uczynił? 

Krzyczy, wrzeszc.zy! hu! ha! ha! ha! 
Swym biczykiem ciągle macha; . 
To też płacze ma111a' jego, 
Że lna synka tak psotnego, 

Raz pies wodę pił u studni: 
Już Jaś pędzi, że aż dudni. 

", 

Trzask! uderza i ucieka. 
A wten1 .gniewnie pies zaszczeka. 

- Przecie~ ci nie wlazłem w drogę~ 
I ur'wisa cap! za nogę. 
Oj! aj! boli!... krew się leje, 
J anek krzyczy, prawie mdleje. 
Spuchła noga do wieczora, 
"TięJ posłano po doktora. 

Przyszedł 'doktór, opatruje: 
A tu rana szczypie, kłuje, 
Tydzień było bólu, krzyku, 
Tydzień Jaś był na kleiku; 
A obiadek wyśmienity 
Jadł za niego Bryś obity. . 



o Ces\, co ssała paluszek i o krawcu z '10życami. 

llyła jedna Cesia lnała, 
00 paluszek ciągle ssała, 
I choć miała piąty rok, 
J ak niemowlę, wciąż: cn10k! clnok! 
Mówi lllama: "Brzydka wada! 
Ssać paluszka 'nie wypada! 
Moj a Qesiu, nie lnartw mnie, 
Bo zobaczysz, będzie źle! 
Przyjdzie krawiec zły okrutnie,· 
1. paluszki Oesi utnie .. : 
Ach! już nikt by ich nie zs·zył, 

Toż dopiero płacz by był!" 
Ale Cesia myśli sobi'e: 
"Ej, toć złego nic nie robię! 

----

· Mama tylko straszy filuje., 

Skądby krawiec wziął tu się? 
Gdzieżto zresztą krawców znają, 
Co paluszki obcinają~ 
O tern, choć mam piąty rok, 
Nie słyszałam-i znów: "cmok!" 
Raz, na miasto idąc mama, 
Rzekła: "qesiu! będziesz sama, 
Grzeczną bądź! przyniosę gruszek, 
A . t" . ') l k'" pan1lę a] .... Wlesz\' ... pa lisze . 
Ledwo si~ zamknęły drzwi, 
Cesia Ipówl: "Ej 00 mi! 
Possię trochę ... tak ... troszeczkę,'; 
Raz jedyny, przez chwileczkę ... 
I paluszek w buzię chlup. 
Wtem ktoś biegnie: tup, tup tup! 
Wpada krawiec, strasznie zły, 

" "Palec-woła--utnę cH" 
Zdj ął okropny Cesię strach! 
Słyszy gro~ne: szach! szach! szacht 



· Tnie zły krawiec nożycanli, 
A sukienkę krew już planli. 
Skaleczywszy, j ak duch znikł. 
Biedna Cesia w płacz i w- krzyk 
Wchodzi mama: "Co ci to? 
Cesia beczy: "Och! o"ch! o!" 

I zaled \vie wyrzec może: 
"Był tu kra wiec ... Ach, n1ój Boże! 
Mamo, InanloL. rączka chora! 

O Bez paluszków... Po qoktora!" 
y . __ A malllusia: "Widzisz sama 
2: .- Że radziła dobrze mama! 

Przestrzegałam! j ak to źle, 
eJ -Gdy panienka palce ssie,"! _ 

J ak naprawdę było tam, 
J a -tV sekrecie pOWieITI waln: 
Ten zły kra,viec, to przebrany 
Cesi Wujek był kochany. 
vVielkie on nożyce wziął, 
I niby to palce ciął; 
Lecz choć "utnę" groźnie wrzasnął, 
L{-~dwie trochę Cesię drasnął. 
l"a 'v przestraohu zaś lnyślała 
Że ber. palca już został::t. 

Tak to było! No i cóż? 
Cesia palca nie ssie już; 
N-auczka ją poprawiła; 

I już panna~ z niej jest miła. 



Qistorya 5tefartka, co niechciał jeść obiadu. 

~ikt ze Stefciem g~ymaśnikiem" 
Nie mógł przyjść do ładu: 
~J adłhy chętnie konfiturki, 
Nie chciał jeść obiadu. 
Gdy lnu dadzą smaczną zupkę, 
Lub kawałek mięsa, 
Ani łyżki nie wypije, 
Nie zje ani kęsa. 
Biedna mama, widząc nieraz, 
J ego kwaśną n1inkę, 

-Pyta: "Stefciu! Czyś ty chory~ 
'6jedz-że odrobinkę! 

Zjelny razen1, dobrze, .synku? 
J" aJJ l' zy tobie siędę···" 
Ale Stefci o krzyczy: "Nie chcę! 

-. l " -', N' b d T" ') ~ lCę J ,-,3C: 1e ę ę· 

Kara w końcu go spotkała, 
Bo ot, co się dzieje; 
Pan Stefanek gryn1aśnickl 
W oczach mizernieje. 

Dzień nic" nie jadł, n:e jadł drugi} 
Osłabł tak na trzeci, 
Że zaledwie kroki stawia, 
Jak maleflkie dzieci. 
I nadzi,vić się nie 1110gą 
Znajonle chłopczyki, 

Bo ma nogi pan grymaśnik 
Cienkie jak patyki! 
Na dzień czwarty gdy z fotela, 
Ruszyć się nie może, 
Począł Stefcio lamentować: 
Rt "'A1B " a U]Cle.... e 1, oże!..." 

~J akieś " leki obrzydlhve 
Łykać trzeba było, 
To też teraz pan Stefanek 
Zajada a~ m.iło. 



o panu l\ręcicKim i o smutnym jego wypadku. 

mejl Hej! Miły Boże! 
. Jak ten Jurek broić może! 
J ak ta cyga, j ak ta fryga, 
To się rusza, to podryga. 
Wciąż się kręci j ak szalony: 
To z tej ' strony, to z tej strony; 
To się schyli, to się wzniesie, 
Ej, czyż on się chował w lesie'? 
.Patrzcież-no na tego Jurka! 
Czy to chłopczyk, czy ,viev.viórka'? 
Ozy to n?-ałpka, czy to skoczek'? 
.J..~ nla przepie siódlUY roczek! 

Do śniadania raz pan Jerzy 
Siadł z początku jak należy. 
Lecz, zaledwie przeszła chwila, 
A on już się po coś schyla. 
"Ej, siedź cicho, tatuś powie, 
Bo wnet będzie guz na głowie, 
Spadniesz z krzesła na podłogę, 
I, broń Boże, z'wichniesz nogę," 
Tatuś lnó,vL. Ale co to'? .. 

p " .'l 

Porcelana już rozbita! 
Zdarł z nakrycieln obrus cały; 

. Wszystko tłucze się w kawały; 
Pokaleczył się szkłem Jurek. 
Tak się też przestraszył Burek; 
Że z pod stołu, gdy umyka, 
Ugryzł w trwodze tej chłopczyka. 
A pan Jerzy wrzeszczy: "boli!" 

Jurek wciąż zajęty psotą, 
I gdy udaje pajaca, 
Trach! krzesełko się przewTaca, 
Ii"liglarz spada, obrus chwyta, 

-:!} ... -~~. ~~._~::: 0-

l z pod skorup się' gi-' ~nnoli, 
Zbity, gdyż nań wszystko spad!o 
\Vyglądał, jak czupiradło. 
Od wypa~ku jednak tego, 

Nie lna pana Kręcickiego .. 
I jest teraz 111aly (lerzy, 
Ohłopczyk grzec.zny, :iak naleź 



~obre serce, mila buzia, 
Śliczny chłopczyk byłby z Józia, 
Gdyby mówiąc między nami, 
Nie zagapiał się czasami. 
Zallliast patrzeć wprost przed siebie 
Ciągle szuka coś 'po niebie,. 
W znosi -oczy hen do góry. 
Ozy on szuka w niebie dziury'? 

o J ó z i u G a p i c i e l u~ 

To też i wygląda ładnie! , 

To z pagórka nadół spadnie, 

To odbije się od ściany, 
Wiecznie chodzi podrapany. 
Codzień ma przygodę nową: 
Raz o drzwi się wyciął głow"ą, 

Raz do rowu w'padł po szyję, 
Dzhvy, że się nie zabije! 

Patrząc gdzieś tam w górę het, 
Raz z książeczką gapuś szedł. 
Idzie sobie', aż ci tu 

ęazl or, co ma tchu. 
Azor, pies łakomy dość, 
Porwał z kuchni dużą kość, 
I uciekał, wielce rad, 
Że tak 'suto będzie jad!. 
Mama woła: chłopcze! zbocz! 
Siostra: Józiu! W stronę skoczJ 
Wprost na ciebie A.zor n1knie, ·~,,~~'1t 

Prędzej! bo przewróci Cię.! ' , 
Lecz nie słyszy mały gap!... , 

.;~-

Wte'm, jak padnie nagle: klap! 
Obaj leżą! Patrzcie j akL. 
Jęczy Józio, stęka psiak. 
Potłukli się gapie d waj, 
Ob A ·f ., '1" a wrzeszczą:" ]- aj. aJ. 
Z wielkim wstydelll Józio wstał, 
Podrapane ręce n1iał, 
I kolana starł do krwi. 
Poprawił się ... na trzy dni ... 
W jeden piękny dzień n1aju, 
Chciał pójść Józio do gaju, 



Więc z ciekawą książeczką, 
Idzie polem, nad rzeczką. 
Już wypadek z psen1 owy, ' 
Dawno wyszedł 111U z głowy, 
I z zadartą znów' buzią, 
Idzie sobie pan J ózjo, _ 
Gdzieś do góry \vzniósJ oezki"- ,}~:,i:;;>~,)'::>:~~~'~:':::~ 

I ogląda obłoczki. 
Patrzy w błękit '''ysoki, 
A do brzegu ... dvva kroki. 
Dał krok jeden, dał drugi... 
Rymnął w ~Todę j ak długi! 
Pluszczą nogi i dłonie 
łlej! ratunku! ktoś tonie! 

Uciekaj ą na stronę 
Małe rybki strwożone, 
W strachu każda z niqh pyta: 
"A skądże ta wizyta'?" 
,Gdy wypadek spostrzegli, 
Ęo botnicy nadbiegli, 

I 

I za krótkich chwil parę 
,W yciągneli niezdarę. 
Oj, ten gapuś nad gapie! 
Z włosów w,oda mu kapie, 
Kapie z kurtki, jak z rynny. 
Józiu! kiedyż będziesz ty inny? 
Kapelusz z książeczką 
Popłynęły gdzieś rzeczką. 

Ol już nikt ich nie schwyta, 
Zatonęły i kwita. 

Co tam działo się w domu, 
Niechcę mówić nikon1u. 
Lecz sam Józio niech doda: 
"Nien1a czasem, j ak woda!" 



Okropna przygoda 20si, co się zapałkami· bawiła. 

Ich! wyp~dek stał się str~szny! 
Ach! Okropna rzecz się stała! 
Mama Zosi sześcioletniej 
·Raz do miasta wyj ść musiała, 
Więc 9.0 Zosi mówi małej: 
"Bąźdże grzec.zną; moja córkó, 
·Tu z kotkalni baw się ładnie, 
I nie biegaj na podwórko". 
Wyszła mama na ulicę. 
Przeminęło pół godzinki, 
A już ,nasza panna Zofia 
Jakieś kwaśne robi lninki. 
,.Ej, doprawdy, nudzi mi się 
Tak wciąż ba,vić się z kotkami, 
Ot; poszukam też w ~toli~zku 

:, Pudełeczka z zapałkami! 
. Jakiż śliczny ich płomyczek, 
I czerwone te iskierki! 
Achi wspaniałe dla mych Mruczkó,v 
~robilabym fajerwerki!" 

I nuż szukać .. Aż \v szkatułce, 
Gdy z niej Zosia zdjęła wieczko, 
Patrzy: leży caluteflkie 
Z zapałkami pudełeczko. 
Zosia chwyta je czemprędzej 
I otwiera wnet ciekawie ... 
"Są zapałki! To rozumienl! 
Teraz ślicznie się żabawię!" . 
Trzask! Zapala jednę, drugą, 

:Złoty płolnyk błyszczy ładnie. 
Ej, Zosieńko! Ej, uważaj! 
.B<? na suknię iskra padnie! 
Kotki miauczą: "Panno Zosiu! . 

. Panieneczko nasza miła,. 
Wszakże ruszać te drewienka, 
~lama tobie zabroniła! -

napowrót do szkatułki 
"" ::~'-A.,-,.",,-,,",,zko Z zapa~kami, 

książkę weź do ręki 
: ::trochę potańcz z nami": 

!!\~'! :ftt:t:~:~ " .... czących kotków prośbę 
:. waża zła panienka; 

. A wtem na nią iskra pada, 
ch! już pali się sukienka! 

,,(}wałtu! boli" . woła Zosia,: 



Ratujcież nlnie w tej niedoli! 
Rat-q.j cie 1nnie1 będę grzeczna. 
MaIno! Man101 boli! boli!" 
"Miau! nieszczęście!" kotki krzyczą 
"Miau! Okropna to przygoda! 
Nasza droga panna płonie! 
Wody! "rody! gdzież jest woda~" 

. Biega Zosia, jak .szalona, 
Biedne kotki ją ratują, 
A płolllienie po jej sukni 
W ciąż się vy-ij ą, wciąż się snuj ą; 
Aż na zielllię padła \vreszcie, 
J ak pochodnia gorej ąca, 
I j u~ wcale się nie rusza, 
Ohoć ją Mruczuś łapką ~rąca. 

Już nie żyje, lecz się pali ... 
Aż na popioł się spaliła! 
Płaczą kotki poparzone: 
"Oj, Zosieńko! Zosiu nliła!" 
Wraca lnama. Ach! co \vidzi! 
Jakiż strach ją przejął "rjelki! 

. ./ Zanliast Zosi: dynl i popiół 
•. I różowe pantofelki. 
: .' . Tak zginęła Zosia mała, 
: .~ . Co niegrzecznie się ba,viła. 

>' G-dyby ll1anly usłuchała, 
Toby pewnie do dziś żyła. 



N apowiefrzna podróż , 

I deszczochron ,vielki z k!ąt,~'~ '. 
' Nasz l~~li'usz~k wnet llprząta, ", 
Ni'e PQi1.~p.~ I Z~Ś 'przestróg rriamy, , 
~lilczkie~~ chy,ijdeln, zbiegł do brarily~ ,~ .~ 
l , ,do kqla spoglądając, 
"Na;, ulicę , smyrkl jak :'z ,aj 'ą~' 
Idzie sobie ,z, gęstą lniuą, '. 
A po niebie chlDury, płyną. . 

,,' I ' 

Wtelll · odra~u wiatr 'Się zrywa. 
Burza!,13urzar A,~h, straR~łiwa! 

. Parasbl~ln ,-viatr. porniata, .',' I 

.. ' 'G,,,raltuJ Franio, w gór'ę wzlata! ':'; . 
" < " , ' .' . ' ,. 

: ... C,zap\\:Q w"jatngdzie$ ,pol11Ósł v{ pola ... 
l,,, '" .\· · f '- l 
yzy~rna.jze S''ę ,parasQ ·af 
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