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4

Spis bajek

Fenek                                                                     5
Wielbłąd                                                                  7
Kebir Wielki i Dhaki Mądry                                         9
Nadeszły zmiany                                                      11
Sarenka i gazela                                                        13
Osioł i wielbłąd                                                        15
Osioł i cap                                                              18
Fenki – opowieść prawdziwa                                       20
Adam Pierwszy                                                        30
Wakacyjne kursy językowe                                         31
Trzmiel                                                                   33
Kret                                                                       35
Jesień                                                                     37
Jesienne przestrogi                                                    38
Wiosna w parku                                                      40
Gwarne spotkanie                                                     41
Pomyłka                                                                 42
Różne zamówienia                                                    45
O hipopotamie                                                        47
Hipopotam – Hipcio – Hipek – Hip                             49
Kameleon Chamaeleon                                             51



5 5

W Tunezji gdzie mieszkasz, jest takie stworzonko,
chociaż niezbyt duże – znane to zwierzątko.
Fenek – vulpes zerda, taka nazwa jego,
należy do gatunku bardzo drapieżnego.

Malutki ten piesek na pustyni żyje.
Nocą poluje, w dzień dobrze się kryje.
Norki i korytarze w piaskach tam buduje,
i jak inżynier poważny, wszystko kalkuluje.
Ścianki umacnia materią przedziwną,
sierść starą zbiera – piórka i roślinność inną.

Fenek
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Gdy budowę skończy, z rodziną zamieszka,
samotności nie lubi – mały ten „koleżka”.

Słońce bardzo powoli za wydmą się chowa.
Z norki się wysuwa bardzo dziwna głowa,
okrągła jak piłka z dużymi uszami,
spiczasty nosek z czarnymi nozdrzami.

Fenek bez pośpiechu czujnie teren bada.
Poruszył uszami – wolno się zakrada.
Gryzonia zobaczył, zdobycz znakomita,
na kolację starczy, będzie smakowita.
A potem ponownie na łowy powraca.
W norce jest rodzina, a jego to praca,
szarańczaków kilka znowu upolować,
roboty ma dużo, nie może próżnować.
O świcie dopiero może pofolgować,
puszysty ogon dumnie wyprostować.
Długie futerko oczyścić porządnie,
i w swoim domku wyspać się wygodnie.
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Idzie wielbłąd przez ugory,
nie zważając na humory
 towarzyszek i młodzieńców,
prawie nabrał już „rumieńców”.

 Skubnie trawkę, tamaryszek,
 nie uniknie też zadyszek.
Tydzień powolutku mija,
rozbolała już go szyja.

Wielbłąd
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Wody nie ma, wszędzie piasek.
Ćwierka nad nim mały ptaszek.
Wielbłąda to denerwuje
gdyż kierunek on wskazuje.

Nigdy dotąd nie zabłądził,
„nie będzie się ptaszek rządził”.
Dumnie kroczy, uniósł głowę,
ujrzał inne stado płowe.

Zabulgotał więc ze złości,
nie przewidział żadnych gości.
O zmęczeniu wnet zapomniał
i co sił przed siebie pognał.

Nozdrza wodę wychwyciły,
nie chce by ją zamąciły,
osobniki nieznajome,
utraciłby! swą renomę.

Jego stado wnet przybyło,
przeciwników wystraszyło.
Przywłaszczyło studnię całą,
„władzy nigdy nie za mało”!
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