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Kto lubi podróże,
te małe i duże,
niech prędko korzysta
z okazji –
przez wiersze i rymy
na pewno trafimy
w cudowną krainę
Fantazji.
Nie bujam, nie kłamię –
znam trasę na pamięć,
latałam tam często
na dłużej.
A czym tam latałam?
Pod ręką to miałam –
zazwyczaj latałam
na piórze.
A teraz ogłaszam,
że wszystkich zapraszam,
ta książka wam
drogę wskaże
bez żadnej zadymy
przez wiersze i rymy –
do kraju Fantazji
i Marzeń.
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Był kot-myśliwy,
co wróbla złowił
i mocno trzymał
w pazurach.
– Co ze mną zrobisz? –
jęknął wróbelek
i śmiech usłyszał
kocura.
– Co z tobą zrobię?
To dobre sobie,
pytanie
strasznie jest
głupie.
Nie wiesz, co robią
koty z wróblami?
Zaraz na obiad
cię schrupię!
A wróbel na to:
– To wielki zaszczyt
znaleźć się w twym
jadłospisie,
lecz gdybym ja był
na twoim miejscu,
dokładnie przyjrzał
bym mi się.
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Mizerny jestem
i anemiczny,
chudy i łykowaty,
a co do mięsa –
to ani kęsa –
skóra i pióra,
i gnaty.
A tam, na dachu,
kanarek siedzi,
spójrz tylko, jaki
jest śliczny,
jaki żółciutki
i wypasiony,
tłuściutki
i apetyczny.
Kot się zagapił,
jak się odgapił –
już dawno było
po ptakach,
nie było wróbla
ani kanarka,
obydwa dały
drapaka.
Tutaj przypomnę
stare przysłowie,
co przyda się
w każdym fachu,
że dużo LEPSZY
JEST WRÓBEL
W GARŚCI
NIŹLI KANAREK
NA DACHU.
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Na wesele poszła Wrona,
niesłychanie wystrojona.
Cały strój swój –
z góry na dół,
pożyczyła od sąsiadów.
Zapukała do drzwi Dudka:
– Moja mowa będzie krótka,
chcę królować na weselu,
więc mi pożycz swój kapelusz.
Od Perliczki –
wzięła suknię i rękawiczki.
Tren do sukni –
od Pawia,
chociaż pożyczki
odmawiał.
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Indyk –
choć się indyczył,
korale jej pożyczył.
Od Wilgi –
wzięła bolerko,
żabot pożyczył
Perkoz.
Kraska –
niebieski kołnierzyk
i kamizelkę –
Jerzyk.
Prócz tego –
od pani Sowy
płaszcz wzięła
wieczorowy.
I buty na obcasach
od żony
pana Bekasa.
I jeszcze jakąś torebkę,
i jeszcze jakieś kolczyki…
Aż wszystkie Sroki plotkarki
wzięły ją na języki –
latają po ogródkach,
latają po podwórkach
i mówią, że ta Wrona:
– STROI SIĘ
W CUDZE PIÓRKA!
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