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Na ranczu, rozciągającym się w pobliżu źródła, mieszkał 
wraz ze swym ulubionym koniem pewien kowboj. Wszyscy  
w miasteczku nazywali go Rudym Romkiem, a jego konia 
Rączym Rumakiem.  

Rudy Romek był bardzo zwinnym kowbojem i bardzo kochał 
swojego konia - Rączego Rumaka. Niestety, bez  
wzajemności. Ile razy Rudy Romek dosiadał go by wyruszyć 
w podróż, Rączy Rumak ani myślał go słuchać. Tak też było  
i wtedy, gdy Rudy Romek postanowił wybrać się konno do 
pobliskiego miasteczka na targ. 



 Ledwie założył uprząż Rączemu Rumakowi, koń rzucił się 
pędem przed siebie, nie czekając na swojego jeźdźca. Rudy 
Romek zawołał donośnym głosem: 

- Prrrrr! 

Rączy Rumak przystanął na chwilę, ale gdy tylko jego właściciel 
usadowił się wygodnie w siodle, ruszył galopując przed siebie. 
Rudy Romek zawołał ponownie: 

- Prrrrr! 

 

prrrrr    prrrrr 

 prrrrr        prrrrr 

         prrrr 



Koń przystanął na chwilę. Rudy Romek wykorzystał ten  
moment, by dać mu sygnał do skrętu w prawo, ale koń  
rzucił się ochoczo w przeciwną stronę i zrzucił kowboja pro-
sto do kałuży pełnej zimnej i brudnej wody. 

- Brrrr!- otrzepał się Rudy Romek, lecz postanowił się nie 
poddawać. 

Kiedy znowu usadowił się wygodnie w siodle, Rączy Rumak 
pogalopował prosto w krzaki rdestu, zrzucając tam swojego 
właściciela.  

 

brrrrr 

brrrrr 



W tej samej chwili z krzaków wypadł groźny pies  
i zawarczał:  

- Wrrrrr! 

 Rudy Romek szybko poderwał się z ziemi i pobiegł 
za swoim koniem. Widząc to, wrona sfrunęła z gałęzi  
frrrrrrr i zakrakała:  

- Kra kra! Biegnij szybko, to może go dogonisz.  
Kra kra!  

wrrrrr         

wrrrrr 

kra    

    kra  



 

I tak Rudy Romek dotarł w końcu na targ, ale znacznie 
później niż jego ulubiony koń Rączy Rumak.  
Rudy Romek nie potrafił jednak gniewać się na  
swojego ulubieńca, więc wróciwszy z targu uznał  
podróż za udaną, choć pełną przygód.  
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