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W dalekim kraju na ko cu wiata
stała niewielka drewniana chata.
Stała w ród pastwisk na skraju lasu,
aby doj  do niej – potrzeba czasu.

Obok tej chaty była zagroda – 
male ka stajnia, studnia i woda
w małym strumyku szumiała cicho.
Na takim polu pasł si  Don Kichot.

Je li nie wiecie – to imi  osła. 
Osioł w tej bajce to posta  wzniosła.
Na gospodarstwie bez osła bieda –
tłumaczy  dzieciom wi cej nie trzeba.

I dobrze wiedział o tym Pan Panczo,
co kukurydzy miał całe ranczo.
Ranczo to znaczy ogromne pole
i dla osiołka – oj, ci k  dol . 
 

Codziennie rano, jeszcze przed witem, 
Don Kichot Pancza budził kopytem:
„No, gospodarzu, do pracy pora, 
bo nie zd ymy pola zaora !

A potem trzeba zwie  siano z ł ki,
a tu wysoko s  ju  skowronki!”
Lecz Panczo leniem był ponad lenie 
i nade wszystko kochał jedzenie. 

Tu  przed jedzeniem uwielbiał pospa  
i zamiast siebie do pracy osła 
gonił bez przerwy i straszył batem, 
cho  Kichot chciał by  dla niego bratem.

A  dnia pewnego zm czony prac  
usiadł Don Kichot nad sianka tac ,
bo to był osioł uczony wielce,
wi c obiad umiał zje  te  widelcem. 
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I nad tym sianem łz  wielk  spu cił 
i postanowił Pancza opu ci .
Miał na to m dre wytłumaczenie: 
„Nie b d  wi cej pracował z leniem!”

Jak postanowił, tak te  i zrobił. 
Podkow  now  do nogi dobił, 
a co podkowa dla osła znaczy, 
zaraz wam dzieci to wytłumacz . 

Otó  podkowa to rodzaj buta. 
W te buty musi wi c by  obuta 
ka da zwierzyna, co ma kopytka, 
no bo bez butów sprawa jest przykra. 

Bo gdy przychodzi jesie  i słota, 
łatwo wej  wtedy na kup  błota
albo na kamie  ostry na roli, 
a wtedy mocno kopytko boli.

Ale nasz Kichot bardzo starannie 
dbał o swe butki, myj c je w wannie.
Past  je czy cił i polerował, 
bo tak go tatu  dobrze wychował.

W ko cu Don Kichot powiedział: „Mog !” 
No i wyruszył w dalek  drog . 
A wkoło lasy i cudne ł ki, 
w górze lataj  ptaszki, biedronki. 

„U gospodarza ycie jest trudne, 
ale na ł ce z kolei nudne!” 
Tak my lał, le c, osiołek Kichot,
a  nagle: „Kto to? Co to za licho?”

Patrzy nasz osioł, oczom nie wierzy –
prosto na niego lew dziki bie y!
Lew od prawieków jest królem zwierza
i wła nie król ten do osła zmierza.


