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Na gałęzi siedzi wrona 
i jest bardzo zasmucona,
bo pogodzić się z tym musi,
że, choć scena tak ją kusi,
choć marzyła o karierze, 
to nie chcieli jej w operze! 
Powiedzieli jej w dodatku, 
że jej głos w żadnym wypadku 
do śpiewu się nie nadaje
i tylko jej się wydaje,
że prawdziwa z niej śpiewaczka.
Toteż smuci się biedaczka
i nad swoim marnym losem
wyrzeka ochrypłym głosem:
– Kraj opuszczę i na świata
kraniec ruszę, i przez lata
tu nie wrócę! A w operze
pożałują tego szczerze.
Jeszcze za mną tam zapłaczą,
ale już mnie nie zobaczą!

Aria 
wrony

I z gałęzi się zerwała,
na kraj świata poleciała,
tam, gdzie inni słuchać raczą,
jak to wrony pięknie kraczą.
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Słowik
zrobić konkurs postanowił
na najpiękniejszy głos solo,
lecz nikt się nie zgłosił
oprócz… fletu piccolo.
Słowik stwierdził, że to kpina:
– Co to jest ta pikulina?
Zwykła rurka, mówiąc skromnie,
chce się porównywać do mnie?!
Nie będę się ścigał z zerem,
niech się podda. Walkowerem!
Na to „rurka”, chociaż mała,
popis tak wspaniały dała
brawurowej wręcz techniki
i mistrzowskiej dynamiki.
Prócz tego – koloratura!
Słowik w szoku stracił pióra,
dostał kaszlu, potem chrypki, 
dreszczy, potów i wysypki.
I choć bardzo się tym zdumiał,
wreszcie prawdę tę zrozumiał:
nie docenił pikuliny
i winien jest przeprosiny.

i flet piccolo

6



Słowik
zrobić konkurs postanowił
na najpiękniejszy głos solo,
lecz nikt się nie zgłosił
oprócz… fletu piccolo.
Słowik stwierdził, że to kpina:
– Co to jest ta pikulina?
Zwykła rurka, mówiąc skromnie,
chce się porównywać do mnie?!
Nie będę się ścigał z zerem,
niech się podda. Walkowerem!
Na to „rurka”, chociaż mała,
popis tak wspaniały dała
brawurowej wręcz techniki
i mistrzowskiej dynamiki.
Prócz tego – koloratura!
Słowik w szoku stracił pióra,
dostał kaszlu, potem chrypki, 
dreszczy, potów i wysypki.
I choć bardzo się tym zdumiał,
wreszcie prawdę tę zrozumiał:
nie docenił pikuliny
i winien jest przeprosiny.

Pewnej młodej, zdolnej sówce
marzyła się gra na altówce.
Zamiast hukać głucho, smętnie,
chciała, by jej głos brzmiał pięknie,
żeby ciepły był i miły,
dźwięczny, czysty, pełen siły,
aksamitny i zmysłowy,
idealny wprost dla sowy.
Nie mogła się z tym pogodzić, 
że musiała się urodzić
z głosem, który – każdy powie –
nie przystoi mądrej sowie.
Czy na świecie ktoś szanuje
ptaka, który pohukuje?
Głos ma miły być dla ucha,
wtedy chce się jego słuchać.
Z głosem jak altówka śpiewnym
towarzyski sukces pewny
i sympatia, i uznanie.
Zatem wzięła się za granie,
bo pragnęła ponad wszystko,
być wielką altowiolistką.

Sówka

i altów
ka

i flet piccolo



Nocą
na pobliskim drzewie
śpiewa ptaszek.
Jaki?
Nie wiem.
Kot go słucha, 
stroi miny
i podziwia śpiew ptaszyny.
Każdy dźwięk
z perlistym trylem
zachwyca go wdziękiem,
stylem,
głos brzmi pięknie
niczym obój.
Może to 
lelek kozodój?

Obój

kozodój
i lelek



W Teksasie, na wielkim ranczo
żył byk, co grał na banjo.
Uwielbiany po stanu krańce
za country ballady i tańce,
koncerty dawał za darmo.
Sam podróżował jeepem.
Na imię miał zdaje się Charlie,
lecz wszyscy zwali go „VIP-em”.
VIP, jak ogólnie wiadomo,
skrót od very important person, 
bo byczek prócz  innych zalet
śpiewał jak sam Willie Nelson!
Nosił kowbojski kapelusz,
pod szyją chusteczkę w kratkę,
a gdy zagrał na swoim banjo –
krowie mleko zmieniał w serwatkę!

Banjo

i byczek

Charlie
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