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Na BezNudnej wyspie 

Na BezNudnej wyspie, na wyspie BezNudnej
dzieciom się nie zdarza, by były marudne.
Nie zdarza się dzieciom, nie zdarza dorosłym
(bo to też są dzieci, choć troszkę podrosły).

Na BezNudnej wyspie, na wyspie BezNudnej
dzieciom się nie zdarza mówić: – To jest nudne!
Nie zdarza się dzieciom rzecz ta nawet we śnie
(nie trzeba dodawać, że dorosłym też nie).

Ale jak to? Jak to?! 
Ach, sprawa jest prosta.
Każdy na tej wyspie radę taką dostał,
by fantazji nigdy nie trzymać na smyczy.
(Dorosłych ta rada tak samo dotyczy).

Gdy i ty pozwolisz fantazji zaszaleć,
spuścisz ją ze smyczy, by mknęła wciąż dalej,
to zapraszam tutaj, na BezNudną wyspę.
(Tak, dorosłych również – słowo uroczyste!)
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Współp(s)asażer

Nie ma mowy o tym, by
został w domu, kiedy my 
chcemy zaszyć się po uszy 
gdzieś hen, hen w zielonej głuszy.

Nie ma mowy o tym, że
na kanapie prześpi się,
gdy bambetli naszych góra
myk! do auta daje nura.

Nie ma mowy! 
Kiedy: ziu!
wyruszamy tam czy tu,
on z radości: cap! koc w kości 
i już w aucie nam się mości.

Potem: – Hau! przez okno woła,
sierścią prószy dookoła,
nosem nam po szybach maże…
Ot, kudłaty współp(s)asażer.

Zakurzony las

Jeszcze zanim spochmurnieje,
nim na dobre zjesiennieje,
to pewnego dnia, po burzy,
las znienacka się zakurzy.

W mgnieniu oka tam i tu,
spod paproci i spod mchu,
spod stert liści, szyszek gór
tłumek się wynurzy kur.

Więc do kosza je raz-raz…
I już odkurzony las!
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