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O niezwykłym koniku
Bajka dedykowana Magdalenie

Był raz kiedyś kucyk mały,
z którego się inne śmiały.
No bo, wyobraźcie sobie,
ciągle guza miał na głowie.
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Choć był ładny, maści siwej,
złoty ogon miał i grzywę,
to przez śliwkę na swym czole,
biedak wciąż cierpiał niedolę.
Skarżył się, wybuchał płaczem,
że też wygląda inaczej.
No a przez to jak wyglądał,
mieli go za dziwoląga.
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Czemu, choć mam dobre serce,
nikt się bawić ze mną nie chce?!
Zamiast tego zaś koniki,
wciąż robiły mu przytyki,
kopytkami wytykając,
i się, w kółko, naśmiewając:
że naszemu kucykowi,
„jak nic, wyrastają rogi,
no bo, widać jak na dłoni,
niepodobny jest do koni,
zatem chyba każdy przyzna,
że mu bliższa rogacizna.”
Może tak jest z tym cudakiem,
że jest krów lub kóz krewniakiem.
Albo pewniej będzie orzec:
nie koń to a nosorożec!
Dziwna to natury sprawka,
gdy na czole jest brodawka.
Takie złośliwe tyrady,
wygadywał kucyk gniady.
Wtórowały inne konie,
parskając w tym samym tonie.
Więc nasz konik czuł się winny,
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że też się urodził inny.
Wypłakując się przed mamą,
wiecznie pytał o to samo.
Powiedz mamo, co się stało,
dlaczego mnie to spotkało,
że na mojej biednej głowie,
wstrętna bulwa siedzi sobie?!
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Z taką gulą to dla wszystkich,
jestem tylko pośmiewiskiem!
Nie chcę dłużej w smutku żyć,
chcę taki jak inni być!
Mama głową wciąż kiwała,
i cierpliwie go słuchała.
Jak to matka – wszystko zrobi,
by otuchę dać synkowi.
Mój kochany, nie trać głowy,
wiedz, że jesteś wyjątkowy!
Choć o wygląd każdy dba,
Ważne, co się w sercu ma.
Gdy się w serca wsłuchasz głos,
to odmieni się twój los.
Bo gdy dobroć wraz z mądrością,
i cierpliwość z łagodnością,
wcielić w życie ci się uda,
to wkrótce zobaczysz cuda.
Inni zawsze wyśmiewają,
czego boją się, nie znają.
Więc poczekaj jeszcze chwilę,
aż sam się zaskoczysz mile.
Bo nadejdzie taki czas,
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