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Chociaż alka
nie ma pralki
i z łazienki
nie korzysta,
każda z nich –
to wzór czystości.
Każda alka
jest tak czysta,
że czyściejsza
być nie może.

Bo te alki
zamiast pralki
i łazienki
mają morze.



6

– Pan jest ubrany
najeleganciej
ze wszystkich
ptaków,
panie bażancie.
Ten strój błyszczący,
kolorowy,
ten piękny frak
z ogonem złotym…
Pan się na bal
wybiera teraz?
– Idę na pole,
do roboty.
Mnie tam
nie w głowie
żadne bale,
ważniejsze sprawy
mam na głowie –
szkodniki tępię
i nie spocznę,
aż wszystkie stonki
stąd wydziobię!
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Bocian szuka bocianicy.
– Nie wróciła z zagranicy?
Niech się pan nie smuci,
bocianica wróci.
A na razie, panie bocianie,
niech pan przygotuje
dla swojej żony
mieszkanie.
– Gdzie?
– Na drzewie wysokim
albo na stodole.
Albo wie pan gdzie –
najlepiej nad naszym
przedszkolem!
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Mówiła mi jedna cieciorka,
a cieciorka
to jest samiczka cietrzewia,
że cietrzew
bardzo łatwo się zacietrzewia.
A kiedy jest najbardziej
ten cietrzew zacietrzewiony?
Wtedy,
kiedy szuka sobie żony.
Rzuca się wściekle na rywali,
skrzydłami młóci,
dziobem wali.
– Precz! – wrzeszczy, wściekły. –
Precz, nicponie.
Ja wam rozdziobię
i wygonię!
Ja jestem najdzielniejszy
wojak
i ta cieciorka będzie moja!

A co na to cieciorka?
No cóż,
cieciorka
wcale się nie zacietrzewia,
tylko myśli –
czy warto zostać żoną
tego cietrzewia?
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Chodziła czapla
po desce.
– Chcesz iść
na grzyby?
– Nie chcę.
Czaple nie chodzą
na grzyby.
– A co czaple jedzą?
– Ryby.
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