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42

To miejsce bardzo tajemnicze,
tajemnic jego – nie wyliczę:
mieszadła, noże, gary, kotły,
pachnące zioła, słoje, miotły,
coś tu bulgocze w jakiejś misie,
dusi się, dymi, syczy, tli się,
aż w końcu, całkiem niespodzianie,
pysznością się przepyszną stanie*.

KuchNia

* Kiedy spytałem: „Czy to sprawa magii?”, 

Tata powiedział, że już raczej maggi¿.
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44

Zlew
to taki lew,
co siedzi w kuchni pod kranem
(w dzień, wieczorem i nad ranem)
i choć mało kto w to wierzy,
żywi się resztkami z talerzy*
oraz wodą z płynem do mycia naczyń.
A gdy księżyc na niebie majaczy, 
zlew wychodzi z domu
całkiem po kryjomu
i grasuje po ulicach,
bulgocząc do księżyca.

zLEw

* Od czasu zmywarek 

zlew schudł na skwarek.
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52

Do czego służy toster?
To bardzo, bardzo proste:
do opiekania grzanek,
kiedy nadchodzi ranek.

A kiedy się pozmienia
tostera ustawienia,
to służyć mu jest dane
i do zwęglania grzanek.

Ech, męczą się górnicy
tak trochę po próżnicy,
bo gdyby mieli toster,
życie by było proste:

Ustawiałby górnik na full*
swój toster – i siadał jak król.
A węgiel by robił się sam.
No, mówię wam!

tOstEr

* Dobrze jest ustawić toster 

na trzy razy Pater noster.
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66

Bez względu na to, czy w wazonie
stoją żonkile, czy piwonie,
wazon jest przede wszystkim po to,
by dać się czasem rozbić kotom*.

WazON

*  Z braku kota dobry jest i wesoły, skoczny pies. 
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88

Wiadomo – nie od dziś, 
że najważniejszy w sypialni jest miś,
do którego, o ile wiem,
dobrze jest się przytulić przed snem.
Wiadomo – także nie od dzisiaj, 
że z sypialni bez misia
należy się przeprowadzić (na raty)
do sypialni mamy i taty,
którzy wówczas – droga Krysiu, miły Rysiu – 
muszą pełnić rolę misiów*.

MiŚ

*  To zadanie zwłaszcza dla taty, bez względu na to, czy jest, czy nie jest kudłaty.
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Nocą – nie wiadomo czemu – 
odwiedzają nasz ogród strusie emu.
Niestety, nie ma na to dowodów.
Bo nim je ktoś zauważy – uciekają z ogrodu. 

Spytacie, skąd wiem o wizytach strusi? 
Ktoś takie rzeczy po prostu wiedzieć musi!*

StRuSiE

* Poza tym mają małe główki 
i często gubią wizytówki. 
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Na strych
wchodzić strach,
bo strych
trzeszczy: trrrach!

Do strychu
trzeba wytrychu,
bo jest zwykle zamknięty.
Nie masz wytrychu?
Nie wchodź, oprychu*,
bo będziesz na dudka wystrychnięty! 

Na strychy
czasem wprowadzają się mychy
(na stryszki zaś myszki).
Gdy nocą ani widu, ani słychu,
one rozrabiają na strychu,
odstraszając od domu czarowników złych.
Do tego przecież służy strych.

StryCH

* Będziesz miał nietęgą minę, 

gdy się natkniesz na strychninę.
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Stoi w kącie łopata.
Kupił wczoraj ją tata,
mówiąc: „Będzie na lata. 
To solidna łopata”.

Lecz skończyło się lato,
przyszła zima już za to,
no więc śnieg razem z tatą
odgarniamy łopatą.

Wtem – pojęcia nie macie,
co zdarzyło się tacie:
Trrrach! I już po łopacie!
Pękła w pół w rezultacie. 

Posmutniawszy, rzekł tata:
„Robią z ludzi wariata,
mówiąc, że ta łopata
będzie służyć przez lata...”*.

„Nie skłamali, mój tato –
powiedziałem ja na to
– bo to była łopata
nie na ZIMY, lecz LATA”. 

ŁopaTA do ŚnieGU

* Bo raczej wierzyć trzeba mamie, 

która powtarza: nie wierz reklamie.
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