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Uroda słowa

Małe Zoo Marianny

W

Ryc.: visible3dscience

szyscy chyba lubimy cykl „Zoo” Jana
Brzechwy. A za co? Może za swobodę,
która przejawia się w kontrastowych
zestawieniach. Każdy z kilkunastu czterowierszy ma układ rymów AABB, doskonały dla czytelnika w wieku przedszkolnym, ale liczba
sylab w wersach jednego utworu potrafi być
bardzo zróżnicowana (np. w „Strusiu”: 4 – 8 –
8 – 15). Świetnie znane dzieciom zwroty czy
problemy („nie bądź ciekawy”, „powiedz mi coś
na uszko”, „w skarpetkach robią dziury”) pojawiają się obok znacznie trudniejszych („to mój
spadek”, „malarz z bożej łaski”, „lecz koleje nie
tanieją”), co w konsekwencji wzbogaca słownictwo małego słuchacza. Elementy opisu
często ustępują miejsca dialogowi, który też
jest nieprzewidywalny – „podmiot liryczny”
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czasem rozmawia ze zwierzętami, czasem
z czytelnikiem, nie stroni też od metatekstu
(„Gdyby nie był na obrazku, zaraz by cię zjadł,
głuptasku.”)
Zainspirowany tym cykl „Małe zoo” powstawał na spacerach po gdańskich plażach, alejkach oraz podwórkach. Marianna, nasza
pierwsza wnuczka, gdy miała roczek czy dwa,
zachwycała się zwierzątkami, a ja to komentowałam. Na swoje trzecie urodziny dostała foto-książkę z różnymi moimi wierszykami,
a teraz, już pięcioletnia, sama pisze i ilustruje
swoje pierwsze własne książeczki. Dzisiaj,
z okazji Dnia Dziecka obie z Marianną
życzymy najmłodszym czytelnikom Awazymyz
pięknego lata!
Hanna Pilecka

ZŁOTA RYBKA
Znudziło się rybce złotej
Spełniać, na co masz ochotę.
Teraz rybka ma życzenie,
By ktoś w srebrną ją przemienił.

KOT
Nasz dobry sąsiad kot
To mistrz magicznych psot.
Wszystkie ptaki do lotu poderwał,
A sam drzemie, by znów nabrać werwy.

KACZKA
Dziwaczka – mówią o niej z pogardą.
Lecz kto nauczył kaczątka tak hardo,
Tak równo płynąć i nie bać się wody?
By cenić kaczkę, mamy powody!

KURA
Mama kurczaczka, ruda kura
Słynie z gdakania w głośnych chórach.
Jeśli jej radość tę zabierzesz,
Zniesie ci jajko, lecz nieświeże.

MEWA ŚMIESZKA
Czemu nadbałtycka mewa
Wciąż chichocze zamiast śpiewać?
Czy pisk dzieci ją tak śmieszy,
Czy ją zamki z piasku cieszą?

KROWA
Mlecznobiała czy brązowa?
Czarna, żółta czy beżowa?
Wszystko naraz, bowiem krowa
Jest z natury kolorowa.

PIES
Gdy na plażę weźmiesz psa,
Zaraz po patyki gna.
Gdy kij wrzucisz w morską pianę,
Prysznic masz już murowany.

OWCA
Zaplątała się owca
W swojej sierści manowcach.
Szybko biegnij po nożyce Z wełny będą rękawice!
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Z okazji Dnia Dziecka dla naszych czytelników mamy zabawne
wierszyki o zwierzętach – do poczytania najmłodszym.
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KOZA
Zerwała się koza z postronka,
Pobiegła hen w górę, po łąkach,
Ku graniom, ku śnieżnym szczytom,
Bo chciała być górską kozicą.

MOTYL
Choć chmury nas deszczem nie męczą,
Skrzydełka motyla lśnią tęczą.
Zachwyt rozjaśnia buzie dzieci,
A motyl macha: „Pa, muszę lecieć!”

ŚWINKA MORSKA
Obyczaje świnki morskiej
Przysparzają dzieciom troski.
Mówi „Lu” i drugie „lu”,
Gdy chce ziarna, a nie snu!

PANDA
Panda mała ani wielka
Nie gustują w kartofelkach.
Bambusowe wolą witki Pyszne są z bambusa frytki!

CHOMIK
Pasją małego chomika
Jest nocna gimnastyka.
Na kołowrotku w noc śmiga,
I budzi nas hałas-gigant.

ZASKRONIEC
Cichy zielony zaskroniec
Przy ludziach ze wstydu płonie.
Wstyd mu do węży należeć,
Chciałby być wróblem lub śledziem.

SURYKATKA
Wbrew pozorom surykatki
To nie lada są gagatki.
Choć spojrzenia mają słodkie,
Zębem tną jak piła z młotkiem.

OŚMIORNICA
Moją mamę ośmiornica
Inspiruje i zachwyca.
Mama wzdycha: – Osiem macek!
Cztery pary rąk do pracy!
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