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JAK WRÓBELEK UCZYŁE L E M E L E K W SZKOLE SIĘ L I T E R E K

Rzekł wróbelek Ełernełek:
—

Obo,

Cbcęnauczyćsięłiterek.Jakżeto?

To jużwolę,cboć w mozole,gdzie tam!

niów kole i od jutra,

Właśnie sowa

niedaleko,

dziobek

wiedzcie

NiepiśmieAnalfabeta?

siedziećw szkole w

siędo roboty.o t y m , zabieram

szkołę,ito n

na góreczce,tużza rzeką.Pocóżsięnamyślaćwiele? U
wraz z dzięciołemzałożyliw lesie

przetarłoczka,Elemelek, strzepnąłpiórkai Otfrr r ! —
rzeczkągórka.
Rzekł dyrektor,

—
stary dzięcioł:

Przyjąćciędo szkoły?Zchęcią!Dziobek
pełneblasku,oczka bystre, byłeśpilny

czvstv masz, wuóbla
był,w\'trwały,będzieszuczn

doskonałym.
W szkole

dziobie

uczy pani

i pazurkiem

licy z ciemnej

sowa.

ostrym

Mądra głowa,ani słowa!Okulary

skrobie różnychliter pięknewzory

ma

na

kory.

Rzekła ptaszkom:

— Miłe ptaszki! T u nauka, nie igraszki. Myśleć trzeba mąd



Pierwsza lekcja poszłaskładnie.Druga
Pisząptaszki, jak kto może,ten na liściu,ten
dwie nóżki.„B"literka ma dwa brzuszki. „
kręciłasięw półksiężyc.
Powiedziałapani sówka:
— W poniedziałekjest klasówka.Pros

i powtórzyćjak należytrzy litery: „A",„B
tablicęi z pamięcipisaćkażętęliterkęk

A5CChciałpowtarzaćElemelek trzy litery pr
jakośstało,żemiałczasu bardzo mało.Bo
opowiadałtamto i to, potem myszka jedna
dała.Tu dwa słówka,tam trzy słówka,wyw
belek, przyznam z żalem,nie powtórzyłli

Rano — ósmajestgodzina, lekcja zaraz
w samąporęosiemrazy kuje w korę.
Siedząptaszki, kręcągłówką,drżąserdusz



Rzekła sowa:

— Czy gotowe? Więc cisza,Tak? ani słowa.Proszęładnie
wać „B " literkę,lecz z pamięci.Nie

skrzydłemskrobieElemelek

proszępani,nie pamiętaani-ani.

koło dudka

melek,

stawia

a że gałąźkrótka,przysuwa

—

stawia,

głowy czubek,Ma na czubku

pisze. już, , B " litera.Jest

pisze wszystko: brzuszek

cz

Elemelek

jeden,

na

drugi,

Kończcie,dzieci!

L is tk i gładkiei zielone już przed

tu pochwali,

Piątkędałasikoreczce,

tam

dwom

z żółtąwilgątrójkęplus
z minusem

WyleciałacałkiemzA n i mowy!

grube.

w śladzadudkiem

Dzięciołpuka:

stopnie

Czy jest długa?Czy okrągła?C

siedzi,

kreski

trzęsie,dzióbotwiera,

listku

,,B "

troszkę,ot,niewiele.zerka

Dudek

kręcić
główkę.Ot, dogodziłsobie!

dęta?Czy pociągła?, , B " literka?

Elemelek

oglądaćsię,nie

sową rozłożone.Sprawdza
poprawia.

gołąbkom
dostałytylko.

po czwóreczce,a
Trochęto zmartwiłos

miałatrójkę,ajuż stopnie całkiemchude z Eleme

dostałdudek.

—
to,

Spójrzcie,dudek

powiedzcie

moje dzieci,

w pierwszej

sami,

wraz z wróbelkiemporobili

pisać, , B " z trzema

wyrósł nagle

ławce— aż dwa

Aj , najadłsięwstydu

go leniuszek,

—
brzuszków.Nie

sowo,

brzuszkami?

trzeci?

Skąd i

są lenistwaOto

dudki!

wiele

by od dudka

Odtąd,pani

brzuszek

błędywielkie.

ten wróbelek Elemelek!

ściągnąćbrzuszek?

będę zawsze,

Więc
Po có

rzekł:
dajęsłowo,wiedzieć,ile

chcę siedziećwśródleniuszków!



JAKWRÓBELEK ELEMELFJCLEŚNĄDRÓŻKĄSZEDŁ W NIEDZIELĘ

Leśnadróżkajużod ranajestogromnieuczęszczana.Gdziepo
z każdejstrony ruch panuje ożywiony.
Biegnąsarny i wiewiórki,zającchyżozbiegaz górki,pr

ptakówstada,liseksięostrożnieskrada,nawetjeżi dwaślima
lutku sunąw krzaki.Ten na tego z nagławpada,poszturchuj
siada... Zle siędzieje—ani słowa!Trzeba ruch uregulow
Więcmilicjantjużna drodzena czerwonejstoi nodze:dług

dłaczarno-białeto wskazówkidoskonałe.Gdvrozłożyje w tęst
przejściedróżkądozwolone,gdyzaśw tamtą— to przechod
przek ścieżkimożechodzić.

A wróbelekElemelekdo swejciociszedłw niedzielę,skac
fiku-mikuleśnądróżką,po chodniku.Zamyślony,zagapiony,
patrzygdzieśna wrony, idzieprędko,nie uważa,nie wie, na
naraża.

Bo gdy byłw połowiedrogi, rzekłmilicjant—bociansrog
— Czyżbyprzestałjużwróbelekleśnymbvćobywatelem?Cz

pisyi wskazówkiwyleciałymujużzgłówki?Muszęzrobićci wym
byłbyśoto zdeptałmrówkę,bo przezdróżkę,tębrzozową,sze
nieprawidłowo.Trzeba spisaćwięcprotokół!



Elemeleksjjojrzałwokółczarnymoczkiemjak ze szkiełkai z
swe skrzydełka.
— Jużsięzłegocofnąćnie da. Ot i kłopot!Bieda,bieda!
A tymczasembocianstary wsunąłna dzióbokulary,spojr

i na listku zapisujesobie wszystko.
— Imiępana?
— Elemelek.



— Jaki zawód?
— No... wróbelek.
— Imięojca?
-— Świszczypałek.
— Imiędziadka?

— ... Zapomniałem...
— Gdzie pan mieszka?

— Tam na łewo,trzecia dróżka,czwarte drzewo.

— A gdzie pan jest urodzony?
— W porzuconym gniazdku wrony.

— Niech wróbełekwięcpamięta,żew powszedni dzieńcz

musząwszyscy,nawet ptaki, na drogowe zważaćznaki. Ka
sygnałkażdyjest potrzebny, a więcważny,i nie możnajak
ulicy sobie człapać.Ten bukowy łistekczarny to dłapana man
Leśnakaradziśwyniesie...
— Oj, czy dużo?
— ... groszy dziesięć.
Ełemelek pod skrzydłaminosiłportfel z grosikami. Wię

schyliłgłówkęi przeprosiłgrzecznie mrówkę,mówiącprzyt

ciana:

— Będęodtąd,proszępana, prawidłowoszedłprzez drog
tam tęprzestrogę.

Zdaje mi się,żepolesie ta przygoda sięrozniesie. Ełem
spociłi spocony szedłdo cioci.



J AK WRÓBELEK ELEME LE K BYŁ PROSZONY NA WESEL

Do wróbelkaElemelka przyszłakartka raz niewielka:

W tąniedzieląna wesele proszą.
Bądziegościwiele,
tarkę,śpiew,jedzenie, picie.
Wiącprosimy o przybycie

punktualnie o dwunastej:

pierwszy lasek tużza miastem,

siódmasosna, druga dziupla.

Z poważaniem
Hupla-Hupla

TrzepnąlskrzydłemElemelek.

— Toż to sowie jest wesele! Pani sowa, iak sięzdaje, za

jużwydaje.Pewnie będągościtłumy.Trzebachyba nóż



Już od rana

nie chce,

maczek,

dziupli

więc w niedzielęrnyl
—trudno musi.

a od babci ciemny

Hupli-Hupli

Droga

tu

kapełusiki krawac

którybardzofraczek,

długa:siódma sosna,niezbyt

Jest

Wziął od wujka

go wyszczupl

spieszy.

Mała sówka, panna

—

siępięknieElenielek.

woda

dziupla druga.

młoda, wdzięcznieprosi:

z rannej rosy, miodek pszczeli i potraA^ka

trzmielim.

Z drugiej

marów
strony

—i szerszeni

w galarecie

narzeczony niesie upieczony z m

a piękniesięprzyrumienił!Sąziarenka

nóżki,jagodowymusze

placek

jest kisielek

io

i przysmaków
wiele.

kołoElemelkaI wnet

z t y m przepije,

stoi słodkisok Goścw butelkach.

z t y m zaśpiewa:„niechnam żyje!",z t y m kisielk

troszkę,z t y m przełamiesiępierożkiem,ztamtym zje komarze

Oj, podjadłosię,podj'adło!
A t u śpieAyyimuzyka: ktośtam ćwierka,ktośtam bzyka,

ciągapięknetrele...

— Tańczmy!
Tańczy sowa

— woła Elemelek.

z wiewióreczką—
Tańczy sówka z narzeczonym

Chce teżtańczyćElemelek,
z popijania brzuszek

Co teżna to powie

—
balonik

A n i nawet

—

Pot

dopiąćfraczka!

wydął brzuszek...

z lewej strony,

jak bania.

oblewa

w

z prawej

lecz — cóżtuukrywać wiele:

ciążymu

sowa?

raz w kółeczko,raz

z przej

Ciążąskrzydła,bol
nieboraczka.

Bo teżmi się,przyznaćmu



Taki taniec—ciężkapraca.Skoczy -—tosięwnet przewra
w lewo— oj, nie może!Ruszyw prawo— jeszczegorzej!Nó
nićniepodobna,każdapętasięz osobna.Któraprawa? Kt
Ażna ziemięzleciałz drzewa.
Gościebiorąsiępod boki.
— Hi-hi-hi!Cóżtoza skoki? Spójrzcietylko, przyjaciel

tańczyEłemelek!Czyto tancerz,czy niezgraba?Czyto wr
to żaba?Zasapany,ciężki,zgrzany— tożto ptaszek ołow
Żartów,uwag,kpin niemałowróbelkowisiędostało.Żew

przebrałmiarę,słusznąza to poniósłkarę.Więcprzepr
Huplęi opuściłsowiądziuplę.
— Gdy w gościnęna weselepójdę— będęjadłniewie

tylko łakomczuszkiopychająsobiebrzuszki.Zjem ziarenka
wielkie,miodułyknęteżkropelkę,no, najwyżejze dwiemuch
jeszczew cieściekruchym...



JAK WRÓBELEKNA WYCIECZKĘŹMYSZKĄWYBRAŁ SI

Raz wróbelekElemelekmyszceKiki rzekł:
— W niedzielęna wycieczkęjechaćtrzeba. Sło

z nieba. Ja na płażydzióbopalę,ty — ogonek.
— Doskonale! — mówimyszka.— Zabraćmusz

muszek,trochęziareni okruszków,by namgłódnies
Pozbiercdiwięcspecjały,napełniliplecakcałyi na

słonkiem,wznoszączłotykurz ogonkiem, biegn
raczejbiegniemyszka,wróbłikskacze.

Oto rzeczka,a nad rzeczkąrozłożyłosięsłone
opali.
— Elemelku,patrz: na Mi cośkołyszesięleciu
— Łódka!Jedźmyłódką!Kawałkory, taki du

łódkęsłużyć!
WłaśnieMa koręzniosłana brzeg.Dobrzewięcsi

patykówbędąwiosła.Wsiada myszka,bardzo,rada
zatykająpięknyżagielz liścimłodych,ażgorybki p
nąwszypyszczkiz wody.
UśmiechniętamyszkaKiki bierze w łapkędwa p

Elemelkateżochota wzięławielka, aby sportu pop
dalejżewiosłowaćw jedną,potem w drugąstron
to ogonem.



Wiatr zielone\Yydąłżagle,wodalśni...i nagle,na
uciekłbrzegdaleko,łódkawartkopłynierzeką,a cho
wielka, strach zdjąłmyszkęi wróbelka,zimpy pot im
— Ach, wracajmy!—myszkaprosi i wiosłamz

klepiewodę.Trudna sprawa!Nie pomogąmysiewi
łódźponiosła!
UmiefruwaćElemelek,leczsięnie zdato na wiele

sta\^^ćwolno biednąmałąmyszkępolną?



Jużtrzyłapkii ogonek opryskane, zamoczone, a tą
suchąbiedna myszka skrobie ucho cienko piszcząc,bo co
na bok sięprzechyla. Więcwróbelekdookołakrążyi p
pełenstrachu i fr 8su n ku :

— S.O.S.! Ćwir,ćwirr!Ratunku! Gdzie jest wodne
Poruszyłosięsitowie, i-zekłgłosgruby:
— Kwaki, kwaki! A cóżtotam za wrzask taki?
I zielony kaczor dużyzwodorostówsięwynurzył
— Ach, kaczorze, mój kaczorze, niech nam kacz

Myszka płynietam na korze i , niebożę,spaśćz niej mo
Kaczor lśniącąpierśnapuszył,kłapnąłdziobem, nogąr

skrzydłemw bok — i wkrótceznałazłsięprzy samej ł
Kiki, myszka mała,z trwogi na wpółomdlewała.A na g
rowi ptaszek wnet sięusado^\ił.Kaczor popchnąłłód
brzego-\\d.Tym sposobem myszka jedzie na swej korze
na kaczorze.

Jeszczechwila, jeszczechudła— i brzeg zbawczysięw
łeczki,co szeregiem gnićizdamajątużnadbrzegiem, da
czerpanej półskorupkiwaleriany, a wróbelekElemeł
pięćkropelek.

Kiki skarżysięcichutko: ',,v

— Trudno myszkom jeździćłódką...Choćwróciłym
w ogonku dreszcz niemiły!Dławzmocnienia teraz mu
ziarna lub okruszek. I uplotędziśz wieczora szalik z

czora, bo odwdzięczyćsięwypada, żetrud sobie dla m



o WRÓBELKUELEMELKU,O KARTOFLUI

Raz wróbelekElemelekznalazłw polu kartofe
za mały,do jedzeniadoskonały.Leczkartoflena
i niezdrowo.Znaczniewoląwięcwróbelkiprzy

SkrzesaliskręElemelek,sucheliściewokółści
bliskoi jużpalisięognisko.A kartofel—czyczuj
nie pachnieprzecież,tak kuszącosięnadyma,ż
wytrzymać.
NiewytrzymałElemelek,chcewyciągnąćkartof

prędzej,zaraz...
— Ajajaj!...
Ot — i ambaras!
MachałapkąElemelek,a na łapcema bąbele

leczek,jednak boli, jednak piecze.
W lesieleśnajest apteka,Elemelekwięcnie z

dła,mówi:„Lecę!"— i za chwilęjest w aptec
A w aptecesiedziwrółia,bardzomądrai uczon

jestfartuchu,trąbkętrzymatużprzyuchui przezt
bowiemjest troszeczkęgłucha.
— Chciałbymmaśćrra oparzenie...



— Hę?Cośdaćnaprzeczyszczenie?Weźolej
brzuszek będziezdrowy.
— Ach, nie brzuszek, wrono miła!Łapkamisi

czyłbrzydki bąbel.
— Plombę?W ząbekwłożyćplombę?Lecz c

karstw trzysta, plombęmusi daćdentysta.
Więcwróbelek— trudna rada — hyc! wskakuje

ciągawprost do wrony swójpazurekpoparzony.
Obejrzaław^ronapałecz każdejstrony doskona

lniane i kazałapićrumianek, bo to ziółkoznakom
kwitek, grzecznie mówiąc:
—- Bardzo proszęwpłacićw kasie cztery grosz
Trzymałsięten bąbeliskochyba cośprzez trzy

w końcuzląkłokładówi gdzieśwyniósłsiębez
Odtąd,jeśliElemelek piecze sobie kartofelek, t

czeka, gdy kartofel sięprzypieka.



KAMIZELKA

Chciał w r óbe l e k

w r ób e l k o w e wcale

ELEMELKA

sprawić sobieElemelek

są kolorowe.nie

k a m i z e lę.

I n n e ptaszki

b a r w ną szatkęswoją,a w róbe l e k — ot,

pi óBo

sięw y s t r o ją w

n ie b ożę:chociażchciał
m o że.nie

—

tego!

Szary

K u p ię n o w ą k a m i z e l k ę k o l o r o w ą i czy w św ięto , czy na co

będę chodził."W kamizeli

sięwięc doUdak

— Czy

— Owszem.

— A c h , jaskrawy!

paski?

m a m i skrzydła.J u ż ta szarośćm i obrzydła.brzuszek

krawcowej:

są jakieśwzory

W y b ór

Może

za b u r y , ów za ciemny,

—

spytam

Ot,

lecz

k am iz e lk i?

k o lo r?

tra-w^-? A l b o też w ce

kraski?

g ry m a s ił Elemelek. T e n za blady,

t r o s z k ę go postarzył,w
tw arz y ...

m o że, w j a k i m

niedzielę,j a k ą śpra-wićka m i z e lę. L u b s

dobrze

W i ęc sąsiadywnet do

— czekolady

a w dodatku

Jaki

za p o n u r y , tamten

p o m yślę przez

W e ź w

kubraczki,

coś w kolorze

ja k u

M a t e r i a łów b yło wiele,

do

na

m a m y -wielki.

L u b niebieskie,

z n ów jakoś nie

nowe

kolorze

apetyczna.

m i kolorze.

rady.

— m ów i dzięcioł— bo praktyc



Sroczka skrzeczy:
— W kratki! W paski! Zapinanąna zatrzaski!
— Takżepomysł!— wrona powie. — Sroka zawszepstro

wie. Trzeba kupićśnieżnobiałą,by do śniegupasował
A wiewiórka:
— Na jesieni modnie ubraćsięw desenik. Możew cia

w koła?
— Ełemełku!— jeżzawoła.— Pułowerekzamówsobi

Ja ci na kolcach zrobię.
Doradzałyjeszczeszczury,by wTuąlserdak z mysiej skór

teżnawiasem,by sięw pasie ścisnąłpasem.
Biedny małyEłemelek!Na jednego — to za wiełe!Sied

osowiały,myśłi,myśłiprzez dzieńcały,bo teżmu się,szczer
pomieszałowszystkow głowie:kraty modne sączypaski?
czy teżnazatrzaski? Pułowerekczy serdaczek?
— Ej, jużchyba sięrozpłaczę...
Ażwe wtorek, gdy byłw mieście,do spółdzielnitrafiłwr

trzy — wisząkamizelki zawieszoneza pętelki.Skrzydełk
machał.
— Dłużejsięnie będęwahał!T ęczeiTvoną,pierwsząw r

zmę.Eleganckabędzie.
Piękną,nowąkamizelęwdziałwróbelekEłemelek,po

w lustrze piórkai do lasu sobie furka.
Furka, furka, ale przecieżcośgo ściska,cośgo gniecie, c

chągouwiera. Jakośtiudno łataćteraz...
Spojrzy — siedzi na badylu gil. Więcmówi:



— Panie gilu! Powiedz, bom ciekawy wielce, ja
mizelce?Tożnapanu jak ulana leżyona, proszępa
międzynami, troszkęciśniepod pachami.

Gil roześmiałsięradośnie.
— A bo ona na mnie rośnie!Nie za luźna,n

prostu — moja własna.I ty przecieżmasz zimow
kową,choćciemniejszą,popielatą,lecz puszyst m
ptaszek cięwyśmieje,gdy ten ciasny kubrak wdz
cieszsobie brzuszek i na brzuszku wytrzeszpuszek
taki? Czygo nosząinne ptaki? Po cóżci tam cudze
sza własnaskórka! ^—. •

i



o WRÓBELKUELEMELKUI O JEGOPANTOFELKU

RazwróbelekElemelekzgubiłw śniegupantofelek.Panto
stratawielkadlawróbelkaElemelka.
Raz,żetrudnojesto skórę.Nogamarznie też— po wtó

trzecie—wszyscywiecie,żebezbutaźlena świecie!
Przezsobotęi niedzielęszukałbutkaElemelek,a raniutko

działekbiałejkorywziąłkawałeki napisał:

..t '

"ido ^ XJ^Sii^f/u\JuM. o<UieMC^



Przeczytałato wiewiórka,pogrzebaław śnieżnychgórka
kała,poszperała,łeczpantofla nie widziała.
Przeczytałatakżekurka, pogrzebaławśródpodwórka.
— Ani widu, ani słychu!Pantofelekwzięłolicho!
Szukałjeszczepewien szczurek,szukałlisek i pies Burek

myszki,i łasica,słow-em— całaokolica.
Choćszukali,łeczbezskutku. A tymczasemw jednymbutk

musi przezdni wielenaszw^róbełekElemelek.
Ażrazkiedyśtak sięstało,żesłoneczkosilniejgrzało,mocn

i świeciło,trochęśnieguroztopiło.
Patrzy szczureki pies Burek: sterczycośwśródśnieżn

Patrzy kurka i wiewiórka:cóżtam błyszczyw śnieżnycg
— Ach,nie trzebawielepytać!To pantofeljest i kwita! A

czekawielka za pantofel Ełemełka.
Jak nie skoczypiesekBurek, łisek-łysek,myszki,szczurek

zacznąz wielkąwrzawąciągnąćw lewo,ciągnąćw prawo,jak
pchnie kurka szczurka,a wiewiórkapieska Burka — tak s
zrobiłnaraztaki zamęti ambaras,żechwilnieminęłowiele,a
pantofelek.
— Jaka szkoda,wielkaszkoda!Oj, przepadłanam nagrod
Bo gdzienie ma ładu,zgody,tam nie będziei nagrody.G

kłócą— tam, kolego,nie ma z tego nic dobrego!
MusiałsobieElemeleksprawićnowypantofelek.Choćrobion

miary, jednak nie to, co ten stary...



o ZZIĘBNIĘTYMELEMELKU,PUSTYMBRZUSZKUI RONDELK

MiałwróbelekElemelekmiskę,łyżkęi rondelek.W misce
choćbyłptaszkiem,w rondłusobiewarzyłkaszkę,a łyżecz
wprawąmieszałzupkęw łewo,w prawo.

Ale przyszłyniepogody,zimnewiatry,przykrechłody,noc
a dzieńkrótki.Znikłymuszkii jagódki,o jedzeniecoraz
Chybaleciećna południe?Leczwe wróbłimjest zwyczaju,by
zostaćw kraju. Rzucaćgniazdko?Nie wypada! Chłodno
Trudna rada...
SpojrzałsmutnoElemelekna łyżeczkęirondełek.I na piecy

rurąpatrzałdługoi ponuro. Potem siadł,załamałskrzyd
— Jużta sprawami obrzydła1 Godzinami szukaćtrzeba,by

znałeźćchlebalub zeschniętychpięćjagódek.Dziśzdobyłez
trudem muchydwie,lecz,mówiącszczerze,bardzobyłyjużn
Nawet mnie rozbołałbrzuszekpo zjedzeniutych dwóchm

W prawym oku Ełemelkazakręciłasiękropełkai upa
w rondełek.WytarłdziobekEłemeleknowąchustkąw pięk
co jądostałod sąsiadki.
Wiewióreczkaprzebiegała,zapukałai zajrzała.
— A, moje uszanowanie!Czy skończyłeśjużśniadan

jakiś?Niech zobaczę.Ełemelku,co to? Płaczesz?



— Ach, wiewiórciu,Rudakitko, wiem, żepłaka
dko... Ale, cóżtu mówićwiele, spojrzyj: pusty mó
przynajmniejw swoim mieszkumasz na zimędość
gdziemoje tłustemuchy?Gdzieziarenka?Gdzie okr
— Elemelku,w górędziobek!Pomyślimynad spo

belki, stare, młode,jużnie przymierałygłodem.Pa
szkołastoi.Przecieżdziecisięnie boisz?Połećzarazi w
dziobemw szybkęcienką,długo,krótko,ot, dla zna
Piku-paku!
WięcwróbelekElemełeknie namyślałsięjużwiel

doskonałe,szyjęsobiezwiązałszalem,piórkasczes
szkołyprosto zmierza.
Słysządzieciz pierwszejklasy jakieśstuki i hałas

ktośsięszasta.A kto? Wróbel—no i basta!
— Ktośty, ptaszku?
— Ełeinelek.
— Czegochciałeś?
— Ej, niewiele. Mam okropnie pusto w brzusz

z pięćokruszków?Możejakąśskórkęchleba? Mnie
potrzeba...Mam apetyt dobry, ale — nie grymaszw
-—Elemelku, chodźżedo nas! Sprawajest jużza

dziśmamy na śniadanie,więcokruszkiwnet dostanies
jeszczekręci?
— To mójkuzynWiercipięcik.Nie dojada od ni

muszęz nim podzielić.
— A ten, co tak skaczew górę?

30 • .



— To mój wujek Stroszypiórek.Bardzo miły,dajęsło
pewnie t o i owo...

— A t a m dalej?

— To mójstryjek. Skrzydełkamiz głodubije,bo z jedzen

kru cho. Żywiłsięzeschniętąmuchą.



Hej, nie śmiechy,hej, nie żarty!Wróbeldrugi
głodnychwróblicałachmara dostaćsiędo okna sta
tem swym gołąbekuczesany w pięknyząbeki ,
przyplątałysięteżgile.

Dla zgłodniałejtej gromady zbrakłochleba— nie
tylko pierwszej klasie więcejzebraćjużnie da sięL
całabędzieptaszkom jeśćdawała.Tam na płoci
jemy deskępłasko,damy teżw miseczcewody n
wygody. Ot, dla ptaszkównajz^vyczajniejzałoży
Ełemełekwraz z rodzinąpewniez głodujużnie z

przyznaćmuszę,w tym tygodniu urósłbrzuszek. T
pięcikz raźnąminądziobemkręci.Zaśwujaszek

\v'dzięczniprowadziłsiedem córek,które, chyl
ze stołówki.
Skoczyłpromyk spoza chmurki, powyzłacałim

na krążkizłotei przycupnąłgdzieśza płotem.Gw
rośnie:
—-Możeidzie jużkuwiośnie?...



JAKW KOSTIUMIEELEMELKANAGLEZMIANA ZAS^A W

MiałwróbelekElemelekróżnychmieszkańbardzow
mieszkałprzezczaspewienw miejskimparku gdzieśna d
chybatrzytygodniew dziurzew murzeżyłwygodnie;mi
przykurniku,gdziezadużobyłokrzyku,późniejmiałmie
na przygórku,ażpodstrychem.A gdy przyszłapóźn
żechcezamieszkaćw lesie, bo mu piórkawiatr przew
schroni międzydrzewa.
Właśniemu poradziłzając,abyod wiewiórkipewnej

nie zwlekając,półprzytulnejdziupli drzewnej.Wiew
skora przyjąćw dom sublokatora,za niewielkąwięco
sięzgodziłana to.

Elemelekwnet z ochotąpilniezająłsięrobotą:kurz p
czyściłciepłąkcddręz suchychliści,szparymchamipoz
towałbutki z łykai w swej dziuplijużbez trwogi cz
chwycisrogi.
Przezsobotęprawiecałąbyłow lesie śniegumało,le

nad wieczorem, spadłyz niebapłatkisporei gdyrano, j
obudziłsięElemelek,to ażskrzydłemprzetarłoczy,my
uroczy.



Każdy badyl, każdykrzaczek watowany wdzia
każdysękikołekbiałączapęmanad czołem.Świer
w wizytow}xh są sukienkach, odświeżone,wystrojo

czy nie one?

I ja takżechcęmieć nowy watowany płas
letnie mam ubranie nosić?A niedoczekanie! Wś
jedliny siądęwnet na półgodziny,by zobaczyłmnie

modnym, ciepłym,białym.
Choć go mrozik w dziobek szczypie, siadłi czeka

A śniegsypie.
Jużna głowieElemelkabiałaczapa rośniewielka

aż po brzuszek w ciepłyskryłysiękożuszek.W
z wysoka popatrzyław dółspod oka i spytałaze

— A cóżto znów za stworzenie? Napuszone,

to bałwan,czyteżwróbel?
— Bałwan?!O, wypraszam sobie! Też mi gr

zrobię:myszka ma tu pod korzeniem eleganckie p

złożyćjej wizytęiw lustrze sięprzejrzęprzy tym.

z grzeczności,więcna pewno mnie ugości.
Zlazłostrożniena dółz krzaczka, by nie zgubić

giąwszydwapazurki, stuknął.Mysz wyjrzałaz dz

— Elemelek? Witam pana! Cóżza zmiana nies
I kołnierzyk!Trudno oczom wprost uwierzyć.Czy

pokoju, czy zostanie pan w tym stroju?

— Och, nie chciałbymgozdejmować,bo prz
Zresztą,myszko, przyzna pani, że twarzowy mam



— Tak, prześlicznyto paltocik. Niech pan siąd
i kuzynie Ostronosie. Oto ziarna w burym sosie.

Ciocia, babcia, stryjek z żoną i kuzynów teżnie
mysie grono dziśu myszki sięzebrało.Wszyscy byli b

scy zgodnie pochwalili Elemelka strójzimowy:pła
głowy.
Siedzącpośródmysich gościptaszekpuszy sięzra

bystro zerka trochęwłewo,dołusterka.
Nagłekuzyn Ostronosek bardzo cienkim piśnieg

miływujek, rzecze:

— Wilgoćdziwnączuję...
— Ja teżłapkimam zmoczone!

— Ja wilgotny mam ogonek.

— Ach, jak mokro! Coraz gorzej!

— Skąd ta woda? Powódź może? Potop? Czy wy
— Prędzej!Trzeba stąduciekać!
Ciocia, babcia, stryjek z żonąi kuzynkówliczne gro

i kichającw drzwi gwałtowniesięwpychają.
A po brzuszku Elemelka za kropelkąmknie kropel

aż na nóżki,spodkapturka cieknąstrużki...Elem

zerka troszkęw lewo, do lusterka, i cóżwidzi? Z sza

serdaczek i kapturek, a sam wróbelz mokrym piór
zmokłąkurkę...

Tak to pięknystrójpuszysty, zamieniwszy sięw j

obiad uroczysty.

Umilkłgwar przed mysiąnorką,pierzchligości



Elemelek zawstydzony szepnął:
— Myszko, wybacz, proszę,żemwniósłzamętw twoje progi.

kupiędziśkalosze? Strasznie mi przemokłynogi...

Myszka dałamu ściereczkęmówiąc:
— Nic sięznównie stało!Lepiej osusz siętroszeczkę,by ci

ciach nie strzykało.Skoro tak jużzłożyłosię,trudno, nie ma

łować.Zjedzmyziarnka w burym sosie: to potrawa bardzo zdr



JAK CHORUJE

^
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E L E M E L E K , JAK GO LECZĄ PRZ

Miał wróbelekElemelek lekki katar i kaszele

żółtąchustką(z monogramem i Wypustką),co jąd
No i kichał:apci, apci!

Bo ta zima, nie przesadzam, nos, mój panie, wsz
jużczas jej iśćzamorze, psoci nam, jak tylko mo
tam przymrozi, straszy, straszy, grypągrozi, wcią
sohy, by podrzucićnam choroby.

— Elemelku — sroka skrzeczy — nie zaniedb

Bo czasami z przeziębieniapuchnie gardło,głos
grubszy jest i z czasem możesznawet ćwierkaćb
ciepłymszalemi nie wychodźz domu wcale. '

Doradzaławiewióreczka:
— Wbij jajeczka do kubeczka, zmieszaj dobrze,

daj dziesięćkropli rosy i popijaj to nie rzadziej, ni
dzień.

Lecz zajączekjużjągani:

— Nic niewarte, moja pani! Weź rondelek,

ziółkawtym rondelku: majeranek i rumianek,

wymieszane, pij maliny, sok z jeżyny,weźpięćpr



— będzie—Lepiej

tynąplecy natrzyj,

parę,bardzo

rzecze sowa —
będzieszzdrowy

środekzasinny

jak siępatrzy.
ciepłe,cboćjuż stare;

Ot, m

dzieńi noc je m

prędzejwcbodź do łóżka.i czyni

Wzdycba Ełemelek.Czy to abybiedny

owinąłszałem,nie wychodzi

czy nie ćwierkajeszcze basem.

dolałmleczkai popija

z domu

nie za wie

W b i ł jajeczka

to nie rzadziej

Ma robotęEłemelek:t u kubeczek,

ka natarł,ale wciążma jeszcze katar

i- próbujwcale

do kubeczk

niżdwanaściera
tam rondełek,

— cboćnieduży,lec
luje też.Nieżarty!I w chusteczkę,tęod babci, kichni

apci!

Aż pewnego

—
dnia wyraźniepoczułsięwróbelekraź

Dosyć sięjuż wyleżałem.Dwa

zrobięzaraz,
ogonem,

rozgrzaćsiępostaram:dobrze

dwa podskoki

i do lasu frrr!

kwiatki,

w

spakowałajużw tobołe
cboć nieśmiałe,leczwesołe.Drzew

trawa rośnie,słońcewsuwa promie
To przedwiośnie!Zadni parę— w czwartek,krzewy. w

w każdy kątek.
Szybko

—

skrzydław

a żwawo!

łązki,t u i owdzie

wiosna

leżęc

w lewąstronę,dwa podskoki

Właśniezima swe manatki

pierwsze

tygodnie

fruwa

Schowam

Ełemelek,gubi katar

chustkę,tę od babci.

i kaszelek.

Nie chcę ki



JAK CZERWONY PARASOLIK SMOKIEM ZOSTAŁ MIMO WOLI

Elemelek — pewnie wiecie — ciąglekręcisiępo świecieR
na wsi, to znówwmieście,żeisam jużnie wie wreszcie,czy ma
sięmiejskim ptakiem, czy po prostu jest wieśniakiem.

Gdy w miasteczku byłweśrodę,trafiłtam na niepogodę.De
siąpi,kropi, kapie... Ełemełekwolno człapie,patrząc,gdzie
sięschronić.Oto właśniejest balkonik, pod nim sucho.
Myśhptaszek:
— Gdyby to miećtaki daszek, co go ludzie częstomają,para

nazywają!Lecz cóż— smutna ptasia dola: brak dla ptaka pa
Głębiejwsunąłsiępod ganek i natrafiłna gałganek.To cze

chustka spora, którązgubiłktośprzedwczoraj.Obrębtrochęw
piony, dziurki z tej i tamtej strony, tu pomięta,tam rozdart
cośprzecieżjeszczewarta!
Wróblikporwałjąi niesie ażdoswego domku w lesie. W drz

dziupli głowęschyla, do wiewiórkisięprzymila:
— Wiewióreczkomoja miła,możebyśmi tak uszyłaparasoli

tu szmatki? Patrz: materiałdobry, gładki,druty z igiełdaszsosno
a na rączkęten dębowyzgiętykijek nam sięnada. Zróbżezar
odkładaj!



Wiewióreczka jest to przyjaciółkaElemełkwielka

robotęskończyw piąteklubw sobotę.Ijużoto na nie

Elemelek.

Właśnie tak siędobrze
to znaczy teraz!

. . . i tutaj,

Ptaszek

Na jednej

składa,żewiosenny

sięotwieraParasolik

bierze go w pazurki

nodze? Niewygodne

Więc pod skrzydłokijek

sięco chwila

tylko ogon

Elemelek

i...

o t y m , zaczynająsiękłopoty.wiedzcie

solik

deszczyk

chce iśćzi spacerkiem

to jest

wciska.

kręci,krzywi

srodze!

że rączkatroLecz

i przechyla, osłan
wróbelkowy.
myśli sobie:

„Będę niósłparasol w dziobie,

siądęnajabłoni,aby wszyscy

Przyszłyptaszki,

głowę mniechaj

przy niedzieli z parasolem

oglądają,trochędziwneminy mają.
czy teżmoże podśmiewająsię,brońBoże?
— Spójrz,parasol: nowa moda!

w górę wznosićgłowę,w dziobie

Ale

drewno

czy to jest

mieć dęb
uważać stale...

Nie opłacasięto wcale!

A wiatr siępoderwał właśnie.Jak nie świśnie,j
gałązkami zakołysze,setką głosów zmąci ciszę,pa
chwyta,

rzuca

szust!

przedmiot

wywraca

ów
go —

czerwony.

i kwita! Potem zaś



Ale, ale! Też żądanie!Spójrznotylko, miłypanie,

przerażonazparasolem u ogona fruwa w kółko,kracz
— Krra! Smok strraszny! Nie inaczej! W smoczej

czerrwonej zniknąłczarrny mójogonek! Smok okrrutny

Krrra! Cóż biedna zrrobięterraz? Krra, rratunku!

Kto mnie wyrrme z jego mocy?

Tak szarpałasięw uwięzi,ażnareszcie na gałęzizacze

ogon wrony z pętwyzwolił,a sam, zgiętyi pomięty,po
pręty.

Biedna wrona długo jeszcze miałaspazmy, miała
sąsiadkiile siłyna wyścigijącuciły.
Więc to wszystko wywołałoćwierkań,plotek,drwi

przygoda teraz co dzieńzdziobówptakom wprost nie

Westchnąłwróblik: ~

— To niemiłe!Bo też,widzę,żlezrobiłem.Po
chusteczkę,po co trudzićwiewióreczkę?Cudzarzecz, c
nie należyprzecieżdo nas.



TELEMELEPONIK

Umówiły siępająkiw polu, w lesie

złotąokolicęw krąg oplotą.Wnet
w dałpoleci.

w kćiżdymdomu

sięopłaca.
Sroka, dzięcioł,kos, gawrony

muchy

w polu, w zagajniku;

to maleńki

wiele:

—

dawać za to lub komary

złapaćmuchę —

wszyscy

długosięwahała,lecz sięw końcu skusićdala.
„Chyba i ja też tak

—
może dzwonić.

nie ma z t y m zachodu

a telefon

g
mądrzezrobi sięsłuc

z głosikamijak skowronki

Choć pająkom cale lato trzeba

trzmiele,

po tej pajęczejsiecicienki

A gdy jeszcze z giętkiejtrawki

i założyłeśnedzwonki

fonik

i wśród łąki,żepajęczą

mają telefony.

Elemelek

zrobię?...Interesówmam

zamiast

bez

i napisałwnet:

p

My

myślis

liku w

latać,piórkazdzierać,można
dzwonić teraz".

Podniósłłistekna polanie

lekka

z d



Elemelka wszyscyznają.Więcpająki,nie zwlek
podanie bez kolejki, na kolanie i odbiłyłapekos
w rannej rosie jako pieczęć.Jużnazajutrzwre robot

Jest słuchawkajak cacuszko,tylko przytknąćdo
dzwonekfiołkowydo dzwonieniajest gotowy.
— Mam aparat założony!Hej, zadzwonięwnet

do myszki,ażnapole, najpierw sięodezwaćwolę.Nu
-3 kłosy.

Lecz cóżto za dziwne głosy?Jakieśbzyki i bucze
połączenie?

Tak, z pewnością.Trudna rada! Więcze sroc
Jaki to tam numer będzie?4 listki - 2 żołędzie
— Halo! Bzyk... Czy to... bzyk... sroka?
— Kwoka? Bzzz... Ja jestem kwoka?
— Ach, nie... zzyg... Proszę...zzyg... słucha
— To pan głuchy!Ja nie głucha!Kto to mówi
— ...bzz... bzz... melek.
— Bzybzymelek?To za wiele! Ktośsięze mnie z

sięwyłączyćzaraz!
I jużsroczka,kuma miła,swąsłuchawkęodło
Ot, masz teraz babo placek!
— Przecieżabonament płacę:raz na tydzieńczt

lefon na półgłuchy:cośw nim brzęczy,cośw nim
by tu mechanika.



— PrzysyłamyAynetmontera.
Monter,wielki pająk-krzyżak,rzeczywiściejużsięzbliża.Spr

przewódi słuchawkę,potemwszedłw soczystątrawkę,w któres
do połowy,rośniedzwonekfiołkowy.
Poruszyłasięłodyga,zawarczałocośjak fryga, po czymz kw



Ot — aparat naprawiony!

— Ach tak? Więc te tony głuche,co brzęczały
on wydawał— bąk,bączysko!Terazjużrozumiem

— Zzzum! —- bąk odrzekł,spojrzałkrzywo i g
pokrzywą.

No i odtąd,paniebracie, nic nie brzęczyw aparac

czy z centrali jasno głosypłynąz dali wzdłużpaj
drutów.Dzwonekdziałabez zarzutu.

Elemelek jużod rana dzwoni częstodo bociana, z

nami gada, mówiącmiędzynami, takżezwroną i z

sięnudziczasem, przez telefon pyta sowę:
— Czy sąptasie plotki nowe?...



JAKJROZMAWIAŁ

Miał wróbełek Ełemełek
mieszkeiłna rozstaju,

przy krynicy,

K U R K I E M NA KOŚCIELEE L E M E L E K Z DZIWNYM

cioć,babć oraz

—babcia ażw brzozowym

ciocia —druga

wujków
gaju,

wiełe.W

jedna cioc

na dzwonnicy.

Na przedmieściuWróbl e Piórkostoi kościółtużza górką.W s
siędzwonnica złoci,tam
piątkumieszka

—
dzwoneczkowym

Czy to numer

znajomej

nie

4 szyszki?

podam

znałdrogi,

siedemnastąpokazaławprost

—

Tutaj —ciocia

bo ja nie mam

ta spod dzwonu.

tełefonu.Wszakże
bardzo

m

proszę.Poczęstu
groszek.

więc sięzwróciłdo stonogi, która
na miasto:

W tym to mieście,tużza górką,jestprzedmieścieWróbłe Pi

Widać górkę,rzeczywiście,i dzwonnica

drodzy

ze

głosem dzwoni.

z Eiłemełkiem?Przyjdździśdo mnie,

EUemelek

która od

miłado wróbełkazadzwoniła.Naprawiony

dzwonię myszki,

kisiełkiemizielony

cioci,

kątku.tu w zacisznym

I ta właśnieciocia

fonik

sięmieścidomek

moi, ptak ogromnie dziwny stoi:

lśnizłociście.A na d

ma koguci barwny



Elemelek, trochęw strachu, na kościelnymprzy
niłsiępt akowi mówiąc:
— Może pan m i powie, jeśliłaska,drogi panie, g

mieszkanie? Moja ciocia, miławdowa,nazywa sięP
Powiałwietrzyk. Pan kogucik, nagłetyłemsię

skrzydłemi ostrogąi zaskrzypiałbardzo srogo. Jak z
tak:

—• Grryk, brryk, krrak!
Elemelek przestraszony, obrażonyi zdziwiony myś
„Przecieżgrzeczny byłem,a on sięodwraca tyłem

słowa.Czy to cudzoziemska mowa? A więczarazgo

jaśnićrzecz i kwit a!"

Podszedłz przodu do kogut ka i rzekł:
— Choćznajomośćkrótka,niech mi pan powie

mówipan inaczej ? Czy pan\ możecudzoziemiec, kt
ziemię?Pan w podróżyjest; czy tak?

Na to ptak, dziwny ptak, jakby słówmubyłobr
unoszącogon zgrzytnąłznowu bardzo srogo:

— Krryk, grryk, brrak!

Po czym w Elemełkastronęznówodwróciłsięo
— O nie, tego jużząwiełe!— ćwierknąłmałyEle

brzydkiej niegrzecznościnie darujęja waszmości!
Rozwarłdziobek, rozpiąłskrzydła,śmiałoskoczyłd

dziobnąłz łewejstronyprosto w grzebieńów czerw

zdobiłczoło.



Elemelka, Elemelek kozłafiknął,trochępisnął,troch
siętoczącpo dachówkach,ażm u dzióbsiętrząsłi głó
tym:

— Ciociu droga, ratujżemnie, olaboga!

Słyszącte płaczliwesłowabieżyciocia, zacna wdowa

gołąbeczki,dwie sąsiadki-plotkareczki.
— Elemelku , co sięstało?Powiedz n a m t u prawd

A więctenkogucik potrąciłcięi przewrócił?Po cóżtylek
To blaszany ptak na dachu. W deszcz, pogodęczy za
skądwia tr wieje. Toż to ku r ek na kościele!
ZawstydziłsięElemełek,spuściłgłowę.Lecz sąsia

kiem gładkimizawiodłydo mieszkania, gdzie czekał
słodkigroszek i kisielek.

PocieszyłsięElemelek.



EŚNIACH, O STRASZKU I O PEWNYM ŁUKASZKU

Elemelek kołopłotkadwieziełoneżabkispotkał.
— Dokądżeto, mościpanie?

— Chciałbymsmaczne zjeśćśniadanie,a że w sadzie s
śnie...
— Na czereśnienie za wcześnie?
— Nie. Podobno jużdojrzały.Jest to owoc doskonały,no
— A czy sięnieboisz? W sadzie strach na wróblestoi.

Z konopi ma czuprynęiogromnie groźnąminę.Kijteżw ręku
wielki, żebystraszyćnim wróbelki.
Eiłemełekmachnąłłapką.
— Strach na wróble?Drogażabko!Jużna strachy, mówię s

nikt mnie więcejnie nabierze. Ot, stałkogut raz na dachu. Hej, n
on mi strachu! No i po cóżbyłystrachy,skoro to byłkurekz

Do widzenia, miłepanie! Lecę na owocobranie.

Oto sad jest. Wśród zieleni mnóstwokulek sięrumieni.

piękne!A przez hściewidaćstracha, rzeczywiście.Odwróco
bokiem, czapa zwisa mu nad okiem, strzępywisząurękawa,
pach teżnogawkaprawa, konopiastąma czuprynęizapewne



Elemelekdziśna strachanie uważa.Skrzydłem
zręczniesiada,czereśniamisięobjada.Tęuskubat
zabrałsięochoczo,oczyprzymknąłjakby we śnie
— Ach, czereśnie!Ach, czereśnie!Jaki kołori

doceniątylko ptaki. Jaki smak,jakiezapachy!Comi
strachy!
Zerknął.Ej, czyaby nie śni?...Utkwiłw gardlek

rym pestka,twardelicho, przyczaiłasięgdzieścich
Elemelekdzióbotwartytrzyma.Gwałtu!To nie ża

Czyto dziwy?Strachsięrusza.Strach jest żywy!
Czapadrga na głowiestracha,a strachtykąw rę

owoctykawielka—a nużstrząśnieEłemełka?
— Na co czekać?
Nogi za pas! Tutaj strach mnie możezłapać.
Ptaszekchrząknął,prychnął,westchnął,po czymz

pestkąposzybowałw las przezpole:
— Ratujżemnie, kh... dzięciole,bo mi pestka

kościąw gardle... kh... utkwiła!
Dzięciołznanym jest doktorem. Leczy przeci

ostuka, tam opuka, bo kornikóww korze szuka.
Wróbelrozwarłdzióbszeroko,dzięciołzaśprz

krągłeniby gała,-i powiedział:,
— Mów a—a—a...
— A—a...a—a...— wróblikstęka.Dzięciows



— Ach, dziękuję!Jużmilepiej. Tylko serce je
strach ożył!Chodzi!Żyje!
— Czymożliwe?— rzeczewrona.—Muszęo t

Polećze mnąw sad z powrotem,ukryjemysięza
EJemelek,szczerzepowiem,jestciekawskicosięzow
Ej, nie straszkazobaczyli,leczŁukaszka!Konop

nos umazałjakimśpłynem,strzępywisząu rękaw
kieszeńprawa,nogi brudne, czarneręce,a we wło
różnychśmieci:słoma,liście...To strach,strach na
Takimbrudnymbyćjak Łukaszto doprawdywi

wejdziemiędzykrzaki, możestraszyćwszystkieptak
— Dziwnerzeczy!—rzekłwróbelek.— Strachu



E L E K W NOCNEJ PODRÓŻUJEPORZE AŻ NAD MORŻE

Rzekł wróbelek Elemelek:

— Światajużzwiedziłemwiele. Byłem w Łodzi i w Poznaniu

na Żeraniu,odwiedziłemZgierzcanowie,

a jakże,byłemw Rawie

muszę morskie

Mówi
—

mnie nie było.Otó
braćkąpiele.W walizeczkękostium

żegnam sięiz ciocią,w pociągwsiadamz wujkiem

KoziąW

a więcw całymświeci w Warszawie,

Lecz tak jakośsięzłożyło,żenad morzeni

Elemelek,

i Zabrze,

— no i

w pociąg?E j , nie wsiądziesz,bo niestety tam

myszka:

Wsiadasz

ne są bilety. A któż,niech m i wróbel powie, sprzeda bilet

kowi ?

— H m , to prawda. Cóż ja zrobię?...A t , poradzęjakośsobie
znajdę najzwyczajniej,

na

który jedzie do Jastarni, i przysią
dachu.

—
potem

Najesz strachu!

szukaćcięwypadnie.

szyćmoże
—

sięna dachu Jeszcze sięi szdrzemniesz

pryśniejaka...Albo iskra

mila, jakbyśkrukiem

To

ptaka!

Kraczesz, moja myszko jakimś



I''/

Wnet pożegnałsięz rodziną,dwaręcznikiw roł
chustek parę,wziąłze sobąteżzegarek,chcącdokł
jak ma długow morzu siedzieć.I w godzinieoznac
po peronie; walizeczkęskrzydłemściska,byłabow



ćwierknąłgłośnoi wesołoi w przytulnymzagłębieniuprz
skryty w cieniu.
Ruszapociąg— pacb,pacb, pacbu!Elemelekna swymd

spokojnieskrzydłemruszył,bo łękpoczułw głębiduszy.T
tyle szczęku...
— Acb, nie! Śmiałoi bez lękubędędalej podróżo

Stchórzyć?Próżnesłowa!
Alewieczórjużzapada,wyszłaz łasunockabłada,zapal

trzysta...Dodałwęgłamaszynistai parowózjak smokdymi:
kłąbolbrzymi,leci iskier lśniącasmuga, na dach pada jed
Wszystkie koładudniągłucho,wiatr świszczącydmuch
piórkastroszyi rozdyma...
— Olaboga!Nie wytrzymam!
Miałaracjęmyszkamała,kiedyrano ostrzegała,żetopod

wielkadla małegoElemelka!
A poddachem,,tam w wagonie,niebieskaweświatłopło

iskier,wiatru, zgrzytu... Hej, przeczekaćtam do świtu,do
środkazaraz,jeśliznajdziesię.choćszpara!...

Oto stacja—pociągstaje: chwilaświetniesięnadaje.W
niętyElemeleknie namyślasięjużwiele. Walizeczkęwzią
machnąłskrzydłem,szmyrgnąłz górkii na oknie uchylonym
nieco przestraszony.

Rozejrzawszysięz powagą,błysnąłoczkiemi powiedz
— Tak, to jest sypialnywagoni na szczęściemęskiprz

trafiłemdoskonalei nie cofnęsięstądwcale.Ażtrzy łó



górne— całkiemwolne.Pan na dole twardo z
z buziąjasnąsmacznieśpiw piżamcew kratę
zatem!

Śpiąpodróżninienajgorzej, Elemelek spać
dużełóżko?Co tu robićztąpoduszką?A ta

Za co ludzie tyle płacą?Jeślikiedy jechaćb
grzędę.Gdy sięjedzieprzez noc całą,mogliby

Długokręciłsię,przewracał,skrzydełka
jasny blask" sygnałuwpada oknem do przed
twarze oraz półkęna bagaże:jestdrewienko w
ogonek; a na siatce to by możnanawet huśt

Elemelek śmiałoskoczył,siadłna półce,zam
uniósłw góręinastroszyłdwieściepiórek.Pędz
czarna nocka dookoła,ludziechrapiąwciep
kulka z puszku.

Elemelku, śpij,dobranoc! Zbudzimy cięjutro



JAK TO MAŁY
«

Wczesnym rankiem

EŁEMEŁEK W W I E L K I M MORZU BRAŁ

wstałosłońce,wyzłociłomorski

KĄPI

pias

bryzgającezarzuciłosrebrny pasek. Każda fala z białejpi

bankękoronkową;szemrząfałechóremzgranym piosnkęs
nową.
Elemełekstałz walizkąspoglądającna to wszystko. A ż

zdziwiony, więcrozstawiłnóżkiobie, kręciłłebkiemw
i rozdziawiałkrótkidziobek. Sam do siebie przy tym gadał:
— Strasznie jest to morze duże!Deszcz tu wielki

ze trzy łataałbodłużej.Jak teżono szumi, śpiewa...Za t

drzewa, więcwynajmępokójw listkach. Niech zostanie t
a ja zaraz włożęnowy zgrabny kostium kąpielowy.
Smukłemewy z piórkiembiałymspadłyzszumem jak

falach sięhuśtałyjakby właśnienahuśtawce.Zaśwróbe
kostiumie prężynóżkitak jak umie, poprzez plażęmkni
i teżskaczejużna fale, aby ich spienione grzbiety pohuś

Oj, rety! Jak tu mokro! Ile piany! Kto tak pryska? T

Bałwan duży z drugim, małym, Ełemełkawnet porwał
ząmoczyły.Takiprysznic nie jest miłydłamałegowrób



— Jeśliłaska,odsuńno się,mójbałwanie.Niechp
przestaniei popłyniew innąstronę.Ach,ratunku, gwa
Smukłemewy z piórkiembiałymusłyszały,podle

rozkrzyczanywyłowionyzostałzpiany.Na swychskrzy
prostych śmigłemewy go uniosłyi złożyływ dołkuz



— Panie wróblu,jak to można?Trzeba z wolna i z ost
w wodę,bo źlebywa, jeślisięnie umie pływać.Ucz s
pływaćwodzie; udzielamy lekcji co dzień.

Elemelek odrzekłskromnie:
— Wdzięcznyjestem wam ogromnie, śhcznemewy, l

pewniej sięna lądzieczuję.Kąpielw piasku dla wróbelkato
bardzo ^N-ielka.Piasek grzeje, słonkoświeci...Ale skądt u
Spojrząptaki, a wokołoroześmianestoi koło;w

spojrzyszstronę— wszędzienoski opalone.
— Edemelku! Czy byćmoże?Przyjechałeśt u nad mo

jąłeśdomek w lasku? Chodźsięz nami bawićw piasku! M
robićbabki, ty — odciśnieszna nich łapki.Wiele czasu j
tydzień,dwa — i wyjeżdżamy...

Rzecze ptaszek:
— Macie rację.Wkrótceminąnamwakacje. Muszęcz

rzystać,zwiedzićplażę,łódki,przystań,nad tęwodęf
i pobawićsięmuszelką.Potem razem z wami wrócę.Przed
piórkorzucęi pozdrowięich wesoło,a poskaczęteż
W każdejklasie przez okienko zajrzę,stuknęw szybęcie
dzieciom zatrzepoczę,słówkoćwierknęi m ochocze i po
główką,by i m pomócprzedklasówką.



ELEMELE-StOP!

Elemelek, jak to wiecie, doskonale fruwa p
zawróci,to skrzydełkiemw góręrzuci. Ale — t
raz mu sięnie udało.O gałązkęsięuderzył,roz
Jakaśmiękkapod nim górka,miękkiejziem

To jest chyba kretowisko! Pewnie krety sątu
— Na ratunek chodźcie,krety, bom sięro
Wnet siękretypokazały,wydobyłyband

zręcznie,z wprawąowinęłydosyćżwawo.
— Całyprawy bok obity i nerwowy szok ma

nie ma mowy, pókiznówniebędzieszzdrowy
— To dopiero pech, niestety! Co tu robić

przecieżdzieciom,żezanimi będęleciał,żepo
i żewszkole im pomogę.Nie, doprawdy nie m
ruszaćw drogę!
— Ełemełku— pliszkapowie — pewien pom

Każdyterazna urlopie mówiwciążo auto-sto
myślnowy auto-stopEłemełkowy.W samym ś
zrobićz koralika na tle białymkrągczerwony



to po drodze każdezwierzęnagrzbiet chętniecięzabierze

kalina ma korale: nadająsiędoskonale!
Oto właśniewidaćjeża.Jeżprzed siebie szybko zmierza

na swych krótkichnóżkach.Ana grzbiecie ma jabłuszka.
— Panie jeżu,hola, hop! Stańże!Elemele-stop!
Jeż zatrzymałsięprzy sośnie.Ełemelekwięc radośni

zaraz na jabłuszko,a jeżruszyłleśnądróżką.Jeżuwija się
biegnie, biegnie, lecz — mój Boże— podróżjakośwolnoi
— Będęjechałchybaz tydzieńtymjeżowym auto-stopem

Aż tu zającmkniegalopem.

— Hej, szaraczku, hop, hop, hop! Stójże!Elemele-stop!
Kiedy sięzatrzymałzając,Ełemeleknie zwlekającpodzi

żykowi,na zajączkusięsadowi.
Jużmigajądługienogi,biegnie zająckawałdrogi. W mi

ząjęczejskórkitrzebadobrze wbićpazurki, by na ziemięsięn
podczas jazdy tej ochoczej. Wreszcie, chyba po godzinie, w
w rozpadlinie.

— Tu jużkoniec mej podróży.Dłużejcinie mogę służy
— Ślicznedzięki,mój zajączku.Do widzenia, bywaj zdrow

sobie dalej łączką,możespotkam pojazd nowy?

A na łącewśródłopianówspacerujetłumbocianów.Ten
ten klekocze, tamten skrzydłemzałopocze,ten cośpowie,ów p

to prawdziwy sejm bociani! O czym mówi każdybociek? N

o odlocie, o tym, jak by tu najszybciej w ciepłymznaleźćs
Dano hasłodoodlotu.

— Kle, kle! Gotów każdy?



— Gotów!
Więcwróbelekskrzydłowznosii bocianagrzeczniepro
— Panie boóku,hola, hop! Stójże!Elemele-stop!
Zadziwionypatrzy bociek:
— To dopiero! Ot, sto pociech!Spójrzcie:małeto st

wiązanewznosiskrzydłoi chcejechaćna mym grzbiecie
— Ełemelekto jest przecież!— iiii^ybociannagle wo
Boćkitłocząsiędokoła.
— Elemełek?A to heca! Siadajżemi wnet na plecach!
Hej, to jazda,co sięzowie!Ażsiętrochękręciw głow



raźniejElemelekjestw.przyjaźni.Z grzbietuna grz
wypytuje,ćwierka,gada.

Botakdobrzesięzłożyło,żesięwczasietejpodró
zagoiłoi jużnie bołałodłużej.

Wreszciewidaćdużedomyi podmiastemlasznajo
w drzewiedziurkęi mieszkankęjej, wiewiórkę.
— Dowidzenia,boćkimiłe!Straszniewasjużpol

jącz waszychgrzbietówprzejechałembezbiłetukaw
zdaje.Lećciezdrowow ciepłekraje!Gdybędzieh
liścikmi przyśleciemoże?...



SPIS TREŚa

Jak wróbelekElemelekw szkoleuczyłsięliterek

Jak wróbelekElemelekleśnądróżkąszedłw niedz
Jak wróbelekElemelekbyłproszonyna wesele

Jak wróbelekna wycieczkęz myszkąwybrałsięnad

O wróbelkuElemelku,o kartoflui bąbelku
KamizelkaElemelka
O wróbelkuElemelkui o jego pantofelku
O zziębniętymElemelku,pustym brzuszkui rondelk
Jak w kostiumieElemelkanaglezmianazaszławiel
Jak chorujeElemelek,jak go lecząprzyjaciele
Jak czerwonyparasohksmokiemzostałmimowoli
Telemelefonik
Jak rozmawijdElemelekz dziwnymkurkiem na ko
O czereśniach,o straszkui o pewnymŁukaszku
Elemelekw nocnejporzepodróżujeażnadmorze
Jak to małyElemelekw wielkimmorzubrd kąpi
Elemele-stop!


