
Wojciech Mann

Joanna Rusinek rySUje tAk zjAwISko-
wo, żE lUdZIe częSto pRZekręCAją jEj nAzwISko,

nAzYwając ją JoAnNą RySUnek lUb RyCInek,
a oNa ma wTEdy dość zAkłOpoTAną mINę.

PisZE na pRZemIan Michał Rusinek:
rAz dla cHłopCZykóW - rAz dLa dziEwcZynEk,
raZ dlA dORosłyCH - rAz dlA dzIeCiAkÓw,
rAz na FOteLu - rAZ nA lEżaKu.
GdY spYTasz: „CzEmU?”, oDPowiE blAdy:
„W żyCiu mIeć tRZeba prZEcież zaSaDy”.

MicHAŁ
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To dobrze, że pisze Pan Michał Rusinek -
On z drzwi, progów, szafek, garaży i skrzynek
(Na listy, narzędzia, nasturcje czy frezje) -
Potrafi prawdziwą wykrzesać poezję. 
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150

Tym się różnią od domów ogrody, 
że w ogrodach mieć można przygody,
takie, których mieć w domach nie można,
zwłaszcza gdyś jest ostrożny (ostrożna).
Można biegać na przykład po trawce,
łapać żabki i puszczać latawce*.
Chyba że są zawieje i deszcze,
wtedy się oprócz żab łapie jeszcze
zaziębienia, katary, anginy –
wówczas nie ma wesołej się miny.

Lecz gdy skończy się katar i chłody,
znów do psot się nadadzą ogrody!

OgróD

* Trzeba jednakowoż uważać, aby 

nie złapać latawca i nie puścić żaby. 
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152

U nas w ogródku rosną róże,
a u sąsiadów – nie rosną wcale,
za to wyrosły im dość duże
flamingi, gęsi i krasnale...*

GRZądKI

* Ze sztucznych tworzyw. 
Uciekaj, kto żyw!
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170

To mama wsypuje nasionka do skrzynki,
by z owych nasionek wyrosły roślinki. 
A potem je tata podlewa obficie
i wkrótce zielone nam budzi się życie.

Raz podlać zapomniał przez tydzień nasz tata
i nic nie wyrosło nam w skrzynce – do lata.
Gdy latem popadał ciut-ciut kapuśniaczek,
to w skrzynce na kwiaty nam wyrósł – wiatraczek*.

Wciąż nie wiem, czy wzejście naszego wiatraczka
to była zasługa ciut-ciut kapuśniaczka,
czy raczej to mama wsypała nasionko,
z którego wyrosło, no cóż, urządzonko.

SkrzyNki na KwiaTY

* Świetnie odstraszałby kondory, 

lecz ich nie było do tej pory.
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