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WYBUCHOWA MIESZANKA (jednoaktówka) 

Hanna Stypułkowska (8 lat) 
 

 

 

 

Osoby: 

Chips Solony 

Chips Bekonowy 

Chips Zielona cebulka 

Chips Paprykowy 

Popcorn 1 

Popcorn 2 

Muzyka. Chipsy śpią w domku. Budzą się. Ziewają. Wychodzą. 

Chipsy 

La, la, la, la, la… 

Chips paprykowy 

Stop! Solony, co dziś robimy? 
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Chips Solony 

Nie wiem Paprykowy. 

Chips Bekonowy 

Ale nudny chips. Ja jestem Bekonowy i nie tylko lepiej smakuję ale też wiem co 
będziemy dziś robić. Będziemy pływać w chipsowych jeziorkach. 

Chipsy 

Hurrrra! 

Chips Zielona cebulka 

Albo nie…Nie hura…Ja się opalam, bo jestem zielona cebulka i muszę dojrzeć w słońcu. 

Chips Paprykowy 

No dobra. 

Muzyka. Chipsy pływają i się opalają. Zza drzewa wychylają się dwa Popcorny. 

Popcorn 1 

Czemu u nich zawsze jest tak wesoło? 

Popcorn 2 

Ciągle się z czegoś cieszą. 

Popcorn 1 

Ta ich popularność mnie denerwuje. 

Popcorn 2 

Musimy coś z tym zrobić. 

Popcorn 1 

Sprawdźmy czemu są smaczniejsze od nas 

Popcorn 2 

Ale jak to sprawdzimy? 

Popcorn 1 

Przebierzmy się za chipsy. 

Popcorn 2 

Super 

Chipsy przebierają się i podchodzą bliżej. 

Chips Zielona cebulka 

Wydaje mi się, że ktoś jest w chipsowym lesie. 

Chipsy 

Złodzieje?! 

Chips Zielona cebulka 

Nie wiem. 
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Chipsy wstają i wychylając się jeden przez drugiego podchodzą do Popcornów 

Chipsy 

Kim jesteście?! 

Popcorn 1 

Jesteśmy…chipsami. 

Chipsy 

Takie duże?! 

Popcorn 2 

Nowa limitowana wersja. 

Chips Paprykowy 

Limitowana? A o jakim smaku? 

Popcorn 1 

O smaku popcornu. 

Popcorn 2 

Hit sezonu. 

Chipsy 

Wow! Zapraszamy. La, la, la … 

Popcorny 

Lo, lo, lo… 

Chips solony 

Ale tak się nie chodzi! 

Chips bekonowy 

Ale tak się nie śpiewa! 

Popcorn 1 

Owszem. Tak się chodzi i tak się śpiewa. 

Popcorn 2 

Najnowszy trend. Wy jesteście już przestarzałe i niemodne. 

Chipsy płaczą i uciekają do domku. Popcorny kładą się obok chipsowych jeziorek i się 
opalają. 

Chipsy szeptem. 

Chips paprykowy 

Coś mi się tu nie zgadza. 

Chips solony 

Ale co? 

Chips paprykowy 
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Chipsy zawsze są wesołe, a te są jakieś złe. 

Chips bekonowy 

Zakradniemy się i zobaczymy o co chodzi. 

Chipsy wychodzą z domku i się ukrywają koło jeziorek. 

Popcorn 1 

Ale gorąco w tym przebraniu. Muszę je zdjąć. 

Popcorn 2 

Masz rację. Można się roztopić. 

Popcorny zdejmują przebrania. Chipsy wyskakują z ukrycia. 

Chipsy 

To wy jesteście popcorn?! 

Popcorn 1 

Tak 

Popcorn 2 

Nie 

Chips Zielona cebulka 

To tak czy nie?! 

Popcorny 

Nooo… Tak 

Chips Bekonowy 

Czemu się przebrałyście? 

Popcorn 1 

Bo wy jesteście takie popularne i wesołe a nas już nikt nie chce… 

Popcorn 2 

Chciałyśmy sprawdzić czemu tak się dzieje… 

Chips Paprykowy 

To proste. Jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo pachnące. 

Popcorn 1 

I to wystarczy? 

Chips Solony 

Jasne. Ale zdradzę wam tajemnicę. Pachniemy tak, żeby nikt się nie domyślił jak bardzo 
jesteśmy niezdrowe. Oprócz ziemniaków zawieramy tłuszcz, sól, akrylamid, sztuczne 
aromaty, glutaminian sodu. 

Popcorn 2 

Ale i tak was wszyscy lubią. 
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Chips Paprykowy 

Mam pomysł. Zrobimy mieszankę chipsów z popcornem. W jednej paczce. 

Wszyscy 

Hurra! To dopiero będzie wybuchowa mieszanka! 

Muzyka 
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ROZMOWY Z WIDELCEM: OBRAŻANIE 

Zofia Samełko (7 lat) 
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Zosia: – Dzisiaj Pan Widelec jest zły na łyżki, które całą noc gadały. On nie mógł spać, 
więc się obraził, wlazł do zlewu i nie chce stamtąd wyjść.  

Najpierw pomyślałam, że to głupio z jego strony tak się obrażać za byle co. Ale potem 
przypomniałam sobie o mojej koleżance, która ciągle gada, nawet jak coś robimy na 
lekcji. No, ja też lubię gadać, ale to co robi ona, to już przesada. Nie mogę się skupić i 
czasem przez nią robię błędy. A potem się na nią obrażam. Ale na krótko. 

Za to na inną koleżankę to jestem obrażona zawsze. Wyobraźcie sobie, że ona mi zawsze 
specjalnie dokucza i mnie wyśmiewa, czasem nie dopuszcza mnie do zabawy. W takiej 
sytuacji to chyba mam prawo być ciągle na nią obrażona? 

O! I jeszcze można być obrażonym na kogoś, kto coś obiecuje a potem nie dotrzymuje 
słowa. Ale jeśli ktoś taki przeprosi, bo na przykład zapomniał, to można mu wybaczyć. 

Pójdę po Pana Widelca może jakoś mu pomogę. 

Nadal jest Pan obrażony na łyżki? 

Pan Widelec: – Oczywiście. Całą noc 12 łyżek trajkotało o tym, że nie są doceniane?! 
Cała szuflada się trzęsła. Myślisz, że można spać w takich warunkach? 

Zosia: – Nigdy nie spałam w szufladzie z łyżkami. 

Widelec: – A ja owszem! Śpię co noc, to znaczy próbuję spać, ale to jest niemożliwe! 

Zosia: – Spokojnie Panie Widelcu, bo jeszcze się Panu nóżka powygina. 

Widelec: – Nic mi nie będzie. Musiałem w nocy poszukać innego miejsca do spania, a w 
zlewie było akurat pusto. 

Zosia: – Myślę, że znalazłam sposób na to, żeby Pan nie słyszał gadających łyżek. 

Pan Widelec: – No… oczywiście… Zośka i wynalazki…Ha ha… 

Zosia: – Panie Widelcu, nie wierzy Pan w moje zdolności? Oto mój wynalazek. Zatyczki do 
uszu! 

Pan Widelec: – Ale ja nie mam uszu. Nie zrobiłaś mi. 

Zosia: – Ups… To czym Pan słucha? 

Pan Widelec: – Oczami. 

Zosia: – O, nie! Tego się nie spodziewałam! Spokojnie Zośka, myśl… myśl…Wiem! Zrobię 
Panu OKULARY PRZECIWDŹWIĘKOWE. 

Pan Widelec: - Super! Jesteś genialna. Kiedy będą gotowe? 

Zośka: – Jutro. 

Pan Widelec: - No to do jutra. 
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CHARITY (fragment) 

Maria Jastrzębska (15 lat) 
 

 

 

Charity siedziała za barem przerzucając kartki w małym brązowym notatniku. Nie mogła 
znaleźć pustej strony wśród kilkudziesięciu zapisanych ołówkiem kartek, co powoli 
zaczynało ją irytować. Właśnie, kiedy wpadła jej do głowy tak porywająca historia czyste 
kartki musiały się skończyć. Od poszukiwań odciągnął ją chłodny powiew wiatru, który 
dostał się do środka wraz z wysoką kobietą o długich czarnych włosach. Zjawa stała teraz 
wpatrzona w Charity z tajemniczym wyrazem twarzy, bawiąc się złotym pierścieniem z 
rubinem. 

Dziewczyna zirytowała się tym najściem, zamknęła notatnik i wrzucając go do kieszeni 
fartucha poszła nerwowo w stronę drzwi do kuchni. 
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– Vivian, mogę cię na słówko – rzuciła.  

Uśmiechnięty chłopak zajęty czyszczeniem blatu uniósł na nią wzrok.  

– Znowu tu jest – mówiąc to Charity wskazała podbródkiem drzwi.  

Chłopak westchnął głośno i wyszedł z kuchni, a dziewczyna poszła w ślad za nim. Kobieta 
stała tam, gdzie wcześniej. Pojawiała się na progu Księżycowej Przystani przynajmniej raz 
w tygodniu i usilnie starała się dać Charity do zrozumienia, że potrafi posługiwać się 
magią. Odstraszało to klientów, których i tak było niewielu w tej części Everside. Rzekome 
czarownice, staruszki dziergające na drutach i pijani, którzy nie mogli pogodzić się z 
zasadami panującymi w Szpuli stanowili społeczność najbiedniejszej dzielnicy. 

 Vivian stanął przed zjawą i choć był wysoki, to sięgał jej jedynie do linii nosa. Zaczęli 
rozmawiać i po chwili kobieta wyszła rzucając nieprzychylne spojrzenie.  

– Myślę, że ona nie ma żadnych złych zamiarów – powiedział Vivian podchodząc do 
Charity – wierzy po prostu w magię. 

– Jak bardzo trzeba być obłąkanym, żeby wierzyć w takie bzdury – prychnęła dziewczyna 
i wyciągnęła z kieszeni fartucha notes, który uwierał ją w brzuch. 

– Zapełniłam już cały – położyła notes na barze. 

– Chcesz, żebym kupił ci nowy? Zbliżają się twoje urodziny, a ja ostatnio dostałem duży 
napiwek – zaoferował Vivian. 

Charity pospiesznie pokręciła głową. Wiedziała bowiem, że gdyby Vivian kupił jej nowy 
notatnik wydałby całe swoje pieniądze. Co prawda byli jedną z rodzin, której najlepiej 
powodziło się w Szpuli, ale Charity nie chciała odbierać Vivianowi tego co zarobił. 

– Nie, nie ma potrzeby. Pójdę dzisiaj do Helen - weszła za bar a Vivian zrozumiał, że nie 
ma co naciskać.  

Z kuchni wyszła ciotka Orabella rozpuszczając włosy z koka i uśmiechając się do nich 
promiennie.  

– No, na dzisiaj koniec pracy. Vivian przelicz pieniądze, a ty Chary masz już wolne – 
oznajmiła radośnie. 

Rudowłosa pokiwała głową i ruszyła do kuchni, a mijając Viviana poklepała go po 
ramieniu. Po przebraniu się w białą koszulę, czarną spódnicę i brązowy gorset wiązany na 
piersi zarzuciła na ramiona czarny płaszcz z kapturem. Zima była niezwykle mroźna. 
Chłodny wiatr owiał delikatną postać dziewczyny a na twarz opadły jej płatki mroźnego 
śniegu. Charity naciągnęła na głowę kaptur, ale i tak każdy ją rozpoznawał. Takie były 
uroki Szpuli, gdzie wszyscy się znali. Minęła targ i zwróciła się w stronę niebiesko białej 
kamienicy. Weszła po schodkach na podwyższenie i otworzyła ciężkie drewniane drzwi. 
Usłyszała nad głową dźwięk dzwonka. 

– Już idę! Chwileczkę! - lekki głos dobiegł od strony zaplecza. Charity uśmiechnęła się i 
podeszła do półki z ciemnego drewna, na której stały pióra różnej wielkości i kształtów, 
narzędzia do ich naprawy i szklane pojemniczki z kolorowymi inkaustami. Charity sięgnęła 
po jedno z piór – czarne ze złotą stalówką. Nigdy nie mogła sobie pozwolić na takie 
przybory. Najczęściej pisała ołówkiem. 

– Śliczne, prawda? - Charity prawie upuściła pióro ze strachu, jednak w porę je złapała i 
odwróciła się do niskiej, młodej dziewczyny.  
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– Witaj, Charity.  

– Helen, ale mnie przestraszyłaś.  

– Co cię tu sprowadza? – spytała Helen.  

Charity wyjęła z kieszeni płaszcza notatnik i rzuciła go na ladę. 

– Nie mów, że już go zapełniłaś – Helen spojrzała na ciemny przedmiot – kupiłaś go pięć 
dni temu.  

– Wiem - Charity zaśmiała się cicho – jakoś strasznie szybko mi to idzie.  

– No, zauważyłam. Poczekaj tu chwilkę – to mówiąc Helen wyszła zza lady i zniknęła 
pomiędzy półkami. 

 Charity przyglądała się szklanej wazie, która stała obok i była pełna czekoladowych 
cukierków. Po chwili nieśmiało sięgnęła po jeden. Odwinęła papierek i wrzuciła 
czekoladkę do ust  

– Smakuje? – spytała Helen wracając z jakimś przedmiotem.  

– Umhh. Co to?  

Na ladzie leżał najprawdziwszy, duży, gruby notes w brązowej, skórzanej oprawie. 

– Dla ciebie sprzedam za trzy parem – powiedziała Helen. 

– Nie wiem... nie wiem, czy mogę go przyjąć za tak niską cenę – Charity była bardzo 
wzruszona. 

– Jest twój – Helen przesunęła notes w stronę dziewczyny.  

 Charity podziękowała, rzuciła na ladę trzy srebrne monety i wybiegła na ulicę. Była 
szczęśliwa. 
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ARLETA 

Dominika Kozioł (14 lat) 
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Z pociągu wysiadła dziewczyna, ubrana w długi męski płaszcz, zapinany na ołowiane 
guziki. Na głowie miała fedorę, również męską, w nieco wyblakłym odcieniu cynamonu. 
W jednej ręce trzymała duże owalne lustro, a drugiej ręki ani na chwilę nie zdejmowała z 
kieszeni płaszcza. Z niepokojem przebiegła wzrokiem po stacji. Nagle ruszyła w stronę 
schodów potrącając ludzi idących jej na przeciw. 

– Arleta! 

Głos brata podziałał jak krótka smycz. Zatrzymała się.  

– Gdzie byłeś tyle czasu? Powiedziałeś „trzy minuty”! – krzyknęła wzburzona. 

– Miałaś zaczekać w pociągu. 

I czekałaby. Nie śmiałaby ruszyć się z miejsca, gdyby nie kobieta z trójką dzieci, która 
niespodziewanie weszła do jej przedziału. Któreś z nich w każdej chwili mogło się do niej 
odezwać, zapytać o coś, spróbować zagaić rozmowę. Wstała, starając się nie zwrócić 
na siebie ich uwagi. Serce waliło jej jak młotem, kiedy najciszej i najostrożniej jak mogła, 
drżącymi rękami otwierała drzwi przedziału. Korytarz był pusty. Szła w stronę wyjścia 
starając się nie podnosić wzroku powyżej podłogi, by niechcący nie napotkać czyjegoś 
spojrzenia. Jeszcze kilka kroków. Jeszcze jedne drzwi. Myśl, błagająca, by nikt za nimi nie 
stał. Kilka stopni w dół. Dworzec. I znów ten lęk, który czuła już nie raz będąc w tłumie. 
Chciała zniknąć. Lustro. Patrząc w nie upewniała się, że wciąż istnieje. Ale tym razem lęk 
ją sparaliżował. Nie mogła się ruszyć. Nie potrafiła myśleć. Oddychać. 

Teraz gdy brat był znów przy niej zaczęła się uspokajać. 

– Chodźmy do domu. 

W nocy nie mogła spać ale gdy spojrzała na stary seledynowy zegarek, stojący na szafce 
nocnej była już siódma rano. Wstała. Założyła czarną spódnicę do kostek i skórzaną 
brązową kurtkę. Pod takim ubraniem mogła choć częściowo się ukryć.  

Wyszła z domu z przewieszoną przez ramię szkolną torbą i jednym życzeniem: „Żeby ten 
dzień już się skończył”. Nienawidziła osiedla, które przewracało ją krzywymi płytkami 
chodnika. Dookoła stały stare, brudne bloki. Najgorsze jednak było to, że zawsze 
przechodziły tamtędy tłumy ludzi. Aby o nich nie myśleć przypominała sobie film, o 
rozbitku na bezludnej wyspie. Chciała na takiej zamieszkać, kiedy już dorośnie.  

Przekroczyła próg szkoły, a bezludna wyspa rozpłynęła się w gwarze rozmów i śmiechów 
licealistów. Arleta nigdy nie wyzbyła się kłującego uczucia lęku, że to z niej się śmieją. 
Zmieniła buty, z ociąganiem odłożyła kurtkę do szafki i… upuściła z niewiadomych 
powodów rozpiętą torbę, która głośnym BUM upadła na podłogę. Książki i zeszyty 
poleciały w różne strony. Dziewczyna zaczerwieniła się i ukryła twarz w dłoniach. Zebrała 
wszystko, czując spojrzenia na plecach. Jednego była pewna: ten dzień będzie równie 
zły, jeśli nie gorszy od pozostałych. 

Trzynasta. Wskazówka zegara leniwie snuła się po tarczy, jakby każdą sekundę chciała 
przeciągnąć w nieskończoność. Dzwonek. 

Następnego ranka Arleta wstała nieco później niż zwykle. Nerwowo pakowała 
drożdżówkę do foliowej torebki. Weszła mama i zakomunikowała. 

– Nie musisz nigdzie się spieszyć. Szkoły od dzisiaj są zamknięte w związku z epidemią. 
Ogłoszono to wczoraj późnym wieczorem gdy już spałaś. Nie chciałam Cię budzić.  

Arleta uniosła brwi.  
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– Mamo, dziś nie jest prima aprilis… 

– Sprawdź sama jak mi nie wierzysz. 

Dziewczyna wróciła do swojego pokoju lekko zdezorientowana. To była prawda. Nie musi 
nigdzie wychodzić. Nie musi iść do szkoły. 

Po kilku dniach w domu, zauważyła, że wszystko stało się prostsze niż zwykle. Z dnia na 
dzień była coraz bardziej radosna i życie miało smak i zapach. Czuła, że może przenosić 
góry. 

Pewnego dnia usłyszała, jak brat rozmawia przez telefon z dziewczyną. Oboje narzekali, 
że nie mogą się spotkać. Wyjść do kina. Na spacer… No nic nie można!  

Wyjrzała przez okno. Świeciło słońce, ptaki śpiewały piękniej niż kiedykolwiek. Spojrzała w 
lustro. Miała na sobie białą sukienkę w kolorowe kwiaty, której nigdy wcześniej nie 
odważyła się założyć. Upięła długie, falowane włosy, tak że nie zasłaniały jej twarzy. 
Istniała i nie czuła już potrzeby ukrywania się przed światem. Gdyby ktoś zobaczył ją teraz, 
podśpiewującą radosne melodie i promieniejącą szczęściem, nigdy nie pomyślałby, że to 
ta sama dziewczyna, która kilka dni wcześniej drżała na myśl, o wymienieniu z kimś 
krótkiego „Dzień dobry”. 

Czuła, że jest. Jest najbardziej jak może być, bo wreszcie może być sobą. 
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DOM W KTÓRYM KAŻDY JEST SZCZĘŚLIWY 

Lena Ulińska (9 lat) 
 

 

 

Była sobie dziewczynka. Miała na imię Lena. Świat wokół niej wyglądał inaczej niż u 
wszystkich ludzi albowiem składał się z zaskakujących pomysłów. Ale zaskakujące 
pomysły nie przychodziły tak sobie. Były wynikiem pewnych niecodziennych sytuacji. 
Można do nich zaliczyć zniknięcie ulubionej podkładki z serduszkiem. 

Najpierw Lena stwierdziła, że biedronka, która mieszkała w doniczce z różowym kwiatkiem 
zabrała ją przeprowadzając się do innej doniczki z niebieskim kwiatkiem i zrobiła z niej 
dywan, bo pasował jej do wystroju. 

Ale tak naprawdę zjadł ją chomik. 

I właśnie wtedy Lena wymyśliła stabilizator kubka, czyli podkładkę przyklejoną do kubka. 

Po pierwsze taki wynalazek chroniłby powierzchnie od gorącego napoju a po drugie 
chomik nie zjadłby podkładki z kubkiem. 

Kolejna sytuacja przydarzyła się latem gdy Lena z koleżanką Julią bawiły się w domku na 
drzewie. Problemem było wnoszenie po drabinie różnych rzeczy, np. wielkiej butelki 
ulubionego napoju, polewaczki z wodą do polewania ludzi chodzących pod drzewem 
lub błota do robienia placków.  
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Pierwszym pomysłem było naładowanie błota do wszystkich kieszeni. Jednak zanim 
dziewczynki dotarły do drabiny błoto spłynęło im po nogach do butów. Wyglądały jak 
błotne potwory. I wtedy Lena wymyśliła pionowy holownik wiadra, czyli wiaderko 
doczepione do sznurka, w którym można było wciągnąć do domku nie tylko błoto ale też 
naleśniki, kotlety i lody truskawkowe. 

Lena urosła. Potem znów urosła i stała się dorosła. 

Świat i ludzie wokół niej nie zawsze był wesoły. Paliły się lasy, ludzie chorowali…. 

I wtedy Lena zbudowała dom. Dom był bardzo duży z niezliczoną liczbą pomieszczeń we 
wszystkich kolorach i zapachach, które zmieniały się na życzenie. Było tam mnóstwo 
jedzenia dla każdego. I były zwierzęta, z którymi ludzie się przyjaźnili i przytulali. W tym 
domu można było spełniać życzenia, jeśli umiało się ładnie i grzecznie poprosić. 

Obok znajdował się ogród z roślinami z całego świata. Ludzie mogli tam sadzić, uprawiać 
warzywa i owoce. Mogli leżeć na trawie i patrzeć w niebo. 

To był dom, w którym każdy jest szczęśliwy. 

A najszczęśliwsza była Lena zamieniając swój uśmiech i dobroć w okruchy szczęścia 
innych ludzi. 
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EWAKUACJA 

Kacper Klimek (8 lat) 
 

Kiedy sobie tak leżę 

To przychodzą do mnie jeże 

Żyrafy i jelenie 

Ja tego już nie zmienię 

 

Ewakuacja 

 

Jeśli kogoś to dziwi 

To przychodzi też kiwi 

Albo orzeł lub wrona 

Bez długiego ogona 

 

Ewakuacja 

 

Czy ktoś to kiedyś zrozumie 

Ja się gubię w tym tłumie 

I uciekam jak zając 

Bardzo szybko kicając 

 

Ewakuacja 
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PIOSENKA O JEŻU 

Filip Merchelski (8 lat) 
 

Idzie sobie ścieżką ostry jeż 

Nikt go nie zatrzyma  

Chyba że chcesz 

Idzie sobie wolno jak to zwierz potrafi 

Chce znaleźć kapustę 

Albo i kalafior 

Idzie tak godzinę chyba nawet dłużej 

Nóżki go już bolą 

I czas mu się dłuży 

Idzie lecz roślinki żadnej nie spotyka 

Ja chcę zjeść marchewkę 

A nie batonika 

 

REF.: Więc nie męczcie zwierza 

 Dajcie mu roślinki 

 Zieloną fasolkę czerwone malinki 

 Dajcie mu to wszystko 

 Co rośnie ma grządce 

 Może byś koperek lub jadalne kłącze 

  

Rosną już warzywa rośnie perz 

Zielsko się rozrasta 

I jeż też 

Wyjada pietruszkę jak to zwierz potrafi 

Chce zjeść jeszcze czosnek 

Albo i kalafior 

Siedzi tak już miesiąc chyba nawet dłużej 

Nikt go nie obchodzi 

Czas mu się nie dłuży 

Bo roślinek tyle wciąż na niego czeka 
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Raz zjada marchewkę 

A raz kalarepę 

 

REF.: Zwierz się już nie męczy 

 Bo jada roślinki 

 Zieloną fasolkę czerwone malinki 

 Dostał już to wszystko 

 Co rośnie na grządce 

 Zjadł zielony koper i podziemne kłącze 



20 
 

SZARY DZIEŃ 

Wiktoria Grzegorczyk (7 lat) 
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Frania otworzyła oczy. Za oknem nie padał deszcz ale wszystko było szare. Dziewczynka 
nałożyła szarą sukienkę, zjadła szarą kanapkę i uśmiechnęła się do szarej mamy. 

Zeszła po szarych schodach do szarego ogrodu, w którym szare kwiaty kiwały się wolno 
to w jedną to w drugą stronę.Szare ptaki latały nad szarymi drzewami, a szare słońce 
świeciło na szarą twarz Matyldy. 

– No co się tak na mnie gapisz – burknęła Matylda – ta bluzka jest jakaś krzywa, a spódnica 
jest niegrzeczna. 

Frania patrzyła na Matyldę, która dzisiaj była bardzo dziwnie ubrana. Ostry głos koleżanki 
nie zachęcił jej jednak do dalszej rozmowy więc poszła szarym chodnikiem w stronę szarej 
huśtawki. 

Nagle zobaczyła szarego Kacpra, który dźwigał szarą kapustę. Był bardzo zmęczony. 
Frania lubiła przyjaciela, więc postanowiła mu pomóc. 

– Jesteś najlepszą dziewczyną na świecie – powiedział Kacper i uśmiechnął się – no i masz 
czerwoną sukienkę jak moja wyścigówka. 

Słońce na niebieskim niebie zaczęło się robić złote, kwiaty pachniały wszystkimi kolorami, 
kapusta stała się soczyście zielona a Matylda w tej swojej krzywej bluzce była bardzo 
śmieszna. 

– Kacper, pohuśtasz się ze mną? 

– No jasne! Tylko dokończę z mamą niespodziankę. Poczekasz? 

– No jasne! 
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CHOMICZEK 

Kaja Kulikowska (12 lat ) 
 

W ogromie istot żyjących na 
świecie pewnego dnia pojawił się 
rudy długowłosy chomiczek. Los 
oddał go w ręce małej 
dziewczynki o imieniu Kaja, która 
nazwała go Duduś. 

Jeśli spanie było czymś absolutnie 
najprzyjemniejszym , to 
poznawanie wszystkiego wokół 
należało do pierwszorzędnej 
rozrywki. Każda szczelina, w którą 
można było wetknąć swój nosek 
stanowiła nie lada pokusę. 
Wciśnięcie się za szafę również 
było interesującym zajęciem. – 
Ciasno, ciemno, same tajemnice – 
myślał zaintrygowany Duduś. Ale 
co to?! 

– Aaa psik, aaa psik. Ojej, coś mnie 
łaskocze w nosek i wąsy, aaa psik 
muszę stąd uciekać, bo dostanę 
alergii. 

– Jak ty wyglądasz?!!! – zawołała 
Kaja, gdy chomiczek wydostał się zza szafy. – Od dzisiaj nie będę już musiała używać 
odkurzacza. Świetnie umiesz go zastąpić. 

– Też coś – oburzył się Duduś – nie mam zamiaru być szczotką od kurzu, jestem na to za 
mądry, aaa psik! 

 

Wspinanie się było drugą pasją chomiczka. Duży kosz wiklinowy nadawał się do tych 
celów idealnie. No tak, ale wejście na wysokość 1 metra nie było proste. 

– Chyba mam za ciężki ogonek – wyszeptał Duduś. Obszedł kosz dookoła, aby sprawdzić, 
czy znalazłoby się jakieś rozwiązanie. Spostrzegł, iż z jednej strony kosz przylegał do ściany. 

– To jest to – ucieszyło się stworzonko. Opierając się dwiema łapkami o kosz, a dwiema o 
ścianę chomiczek rozpoczął wspinaczkę, która po kilku minutach zakończyła się 
sukcesem. 

– Cóż za widok, jakie krajobrazy i przestrzenie. Jestem wielkim zdobywcą – Duduś poruszał 
dumnie wąsikami. Należało teraz wrócić na dół. Jednak wejście w porównaniu z zejściem 
okazało się prostą czynnością. 

– O, rany…Spadnę na nos!!! Albo gorzej, zostanę tu na zawsze i umrę z głodu. 
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– Może ci pomóc bohaterze – spytała rozbawiona Kaja. Wzięła go na ręce i postawiła na 
podłodze. 

– Sam bym zszedł, tylko zmęczyłem się wchodzeniem. 

 

Do niepowtarzalnych przyjemności należało także zjadanie wszystkiego, czego do tej pory 
się nie jadło. Orzechy, pestki, marchewka, sałata, a nawet kawałek kanapki z kiełbasą 
były skrupulatnie magazynowane w domku. Skonsumowanie papierowej serwetki nie 
należało do wybitnych czynów, ale ze zjedzenia ogryzka od jabłka chomiczek był bardzo 
dumny. 

Któregoś dnia wędrując po biurku Kai Duduś poczuł jakiś miły zapach, za którym 
natychmiast podążył. Tak cudownie pachniał kolorowy papierek, a właściwie to, co 
znajdowało się w środku. Ostrymi ząbkami wygryzł dziurę i dostał się do środka. Słodycz, 
którą poczuł stanowiła zasłużoną nagrodę. 

– Oddaj, to moje – zawołała Kaja. 

– Nie oddam – chomiczek jeszcze mocniej zacisnął ząbki. 

– Jesteś za mały, aby zjeść trzy razy większą od siebie czekoladę. 

– Chomiki nie jedzą, chomiki „chomikują” – stwierdził naukowo Duduś. 

– Niestety tym razem będziesz musiał „chomikować” coś innego, czekolada jest moja – 
powiedziała Kaja i odebrała mu zdobycz. 

Obrażony chomiczek odwrócił się tyłem i oblizując łapki mruczał coś cichutko pod 
nosem. Chyba nie był zadowolony. 

 

Wracając do wspinaczek, to trzeba zauważyć, że zawsze jest coś wyżej niż wysoko. Do 
takiego wniosku doszedł też Duduś. Kosz wiklinowy sąsiadował z parapetem, czego 
oczywiście nie dało się ukryć przed chomiczkiem. I wcale nie chodziło o podziwianie 
widoków z okna. Na parapecie stało coś, co raczej nie wabiło zapachem, ale za to 
wygląd miało dziwaczny. Zapoznawanie się z nowościami stanowiło jak już wiemy 
specjalność Dudusia. Trochę wysiłku i stworzonko znalazło się w doniczce. Dalej 
wydarzenia potoczyły się błyskawicznie. Wystarczył jeden maleńki ruch i chomiczek 
poczuł bolesne ukłucie w nos i łapki. Z piskiem zeskoczył nie tylko z kaktusa, ale też z 
parapetu. 

– Mam nadzieję, że to była dla ciebie niezapomniana nauczka – przytuliła Dudusia Kaja. 

– Po prostu chciałem być pierwszym latającym chomikiem. Początki zawsze są trudne. 
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ZOBACZYĆ WIĘCEJ 

Małgorzata Krawczuk (11 lat) 
 

Stały na pochyłym zboczu obficie 
pokrytym kwiatami ,otoczone 
cynamonowym i kakaowym 
zapachem. Do ich stóp przytulała 
się trawa oprószona rosą. Wyborny 
fiolet wrzosów łączył się z lazurową 
tajemnicą nieba. Szczyty gór niby 
koniuszki kocich uszu słuchały 
falowania jeziora, które 
wygrzewało się w promieniach 
słonecznych.  

Antosia wyróżniała się długimi, 
lśniącymi włosami o barwie 
zbliżonej do lisiego futerka. Mały 
kucyk łaskotał ją delikatnie w szyję. 
Śliczne szmaragdowe oczy zawsze 
były nieco zamyślone. Na sobie 
miała malinową bluzkę, spodnie 
koloru borówki a w ręku trzymała 
cytrynową pelerynę. Łydki miała oplecione seledynowymi rzemykami. Na ramieniu Antosi 
wisiała niebieska torba w kształcie królika.  

Paulina o długich ciemnobrązowych włosach, które niczym wodospad spływały po 
ramionach i plecach sięgając aż do jej kolan, kasztanowymi oczyma z zachwytem 
przyglądała się wszystkiemu co ją otaczało. Ubrana była w lekką sukienkę w kolorze 
pomarańczy, różowy sweterek i śnieżnobiałe trampki. W delikatnej dłoni trzymała 
romantyczny plecak w czerwone serduszka.  

Włosy Beaty były jak promienie słoneczne, tyle że upięte w niezgrabny koczek. Ich jasny 
kolor cudownie podkreślał urocze błękitne oczy, a niebieskie dżinsy i kwiecista tunika 
współgrały z jej radosną dziewczęcością. Na szyi miała zawieszony łańcuszek, który 
komponował się ze złocistymi butami. 

 Trzy przyjaciółki zawieszone w ulotności tego miejsca z niecierpliwością wpatrywały się w 
odległy las. 

Z lasu wyleciał czarny ptak, którego pióra mieniły się niebiesko fioletowym połyskiem a 
jego potężny głos odbijał się echem o kocie uszy gór. Kruk wzbił się tak wysoko, że 
dziewczyny straciły go z oczu. Jednak po chwili siedziały już wygodnie między jego 
skrzydłami. Las z góry wyglądał jak cudownie puszysty mech. Brzeg lasu łączył się z 
brzegiem rzeki, która wiła się niczym makaron do spaghetti. W zakolu stał malutki 
pomarańczowy domek podobny do budki dla ptaków zwieszonej w świeżej zieleni. 

Tutaj mieszkały. 
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Przed wejściem do domu był niewielki drewniany taras w kolorze czekoladowym, na który 
prowadziły schodki z rzeźbioną poręczą oplecioną kwiatami w kształcie gwiazd. Na 
tarasie stał egzotyczny stojak - ulubione miejsce gadatliwej papugi o zielonych i 
czerwonych piórkach. Drewniane drzwi miały małe okienko, przez które wylatywały 
biedronki siedmiokropki. 

Ulubionym miejscem trzech przyjaciółek była rzeka, w której niebieskie ryby falowały 
różowymi ogonami a woda szumiała jak najsłodsza melodia. 

Dziewczyny pochyliły się nad taflą i ujrzały swoje twarze. 

– Jesteśmy czyjąś piękną myślą – powiedziała Paulina 

– Jesteśmy myślą kogoś, kto jest szczęśliwy – dodała Beata. 

– Ten ktoś ma wyjątkowy dar – zakończyła Antosia. 

Gdy byłam mała okazało się że mam wrodzoną chorobę oczu. Po kilku latach przestałam 
widzieć. Wymyśliłam Beatę, Paulinę i Antosię po to by móc znowu podróżować po świecie 
barw, kształtów i krajobrazów. Dzięki nim zobaczyłam to, czego nie dostrzegałam 
wcześniej. Straciłam wzrok, ale nie wyobraźnię. 
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SMOKI 

Amelia Wojtyszko (15 lat) 
 

Może czasem chcielibyśmy wiedzieć, co nas czeka w przyszłości. 

Nasze plany. 

Nasze marzenia. 

Każdy patrzy z nadzieją i wiarą w swoje życie. 

Wchodzi w tłum bez lęku. 

Dopóki się nie potknie. 

Dopóki nie dostanie w twarz. 

Dopóki nie stanie bezradnie przed chaosem dorosłości. 

Potem drogi zaczynają się mylić. 

Twarze przestają się uśmiechać. 

Marzenia tracą swój blask. 

Każdy ma swoją historię. 

Czasem nie chce jej pamiętać. 

A życie i tak układa nam scenariusze, zbyt trudne dla niektórych, dla innych zbyt 
banalne. 

Jak to wszystko zrozumieć? 

Jak pokonać smoki czyhające w ukryciu? 

Jak zacząć opowieść o tym, co nas czeka? 
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ZAWSZE ZNAJDZIE SIĘ JAKIŚ SPOSÓB 

Dominika Jakubowska (13 lat) 
 

 

 

To się nie miało tak potoczyć... 

Byli dwaj chłopcy. Przyjaciele. 

Znali się od urodzenia. Zawsze jeden drugiemu pomagał. Nigdy się nie kłócili. Nigdy nie 
obgadywali. Nigdy nie odstępowali na krok. Ufali sobie bezgranicznie powierzając 
tajemnice. Prawdziwi przyjaciele.  

Pewnego dnia nudząc się weszli na strych. Liczyli na przygodę. Przekładając stare książki 
znaleźli szkatułkę: 

– Otwórzmy ją – powiedział pierwszy. 

– Jest podpisana czyli należy do kogoś – powiedział drugi. 

– Ktoś o niej zapomniał, inaczej nie leżałaby tutaj. Otwórzmy ją – niecierpliwił się pierwszy. 

– Rzeczy podpisane zawsze należą do kogoś – upierał się drugi. 

– No ale ktoś o niej zapomniał, czyli że szkatułka nie była dla niego ważna – zdenerwował 
się pierwszy. 

– Nie będziemy jej otwierać – zadecydował drugi, wziął szkatułkę i wyszedł. 

I tak oto się pokłócili. 
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……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

– O, stara szkatułka twojej siostry – mama podniosła pudełko i oglądała je z 
zaciekawieniem. – Nie otwierałeś jej? 

– Myślałem, że należy do kogoś obcego bo jest podpisana nieznanym nazwiskiem. 

– Twoja siostra dostała szkatułkę od znanej artystki a to nazwisko to jej pseudonim. Myślę, 
że możemy ją otworzyć. Twoja siostra dawno już o niej zapomniała. 

Wewnątrz szkatułki była zapisana kartka. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

„Dwie najlepsze koleżanki – Paulina i Ania, słynęły z tego, że wiecznie się ze sobą kłócą. 
Trudno to zrozumieć ale chyba był to ich sposób na przyjaźń. 

Pewnego popołudnia pani Ewa, sąsiadka obu dziewczynek, zabrała je ze sobą na 
spacer. Najpierw koleżanki rozmawiały o słodyczach, potem pchały wózek z malutką 
córeczką pani Ewy, aż w końcu oczywiście zaczęły się kłócić. 

O co tym razem? O misia. 

A w zasadzie o to, która z nich ma go nieść, albo która z nich ma go zabrać do domu. 

Miś cierpiał straszliwie bo był szarpany za ucho, łapę albo ogon. W końcu wylądował na 
trawie obok ławki, na której siedział Tymon. 

– Jak go nie chcecie, to ja go wezmę – powiedział chłopczyk. 

– Jeszcze czego. To jest mój miś – krzyknęła Paulina, podniosła misia i przytuliła go do 
siebie. 

– Nie twój, tylko nasz – poprawiła ją Ania i próbowała odebrać misia Paulinie. 

To był kolejny pretekst do kłótni, ale pani Ewa rozdzieliła obie dziewczynki i posadziła je 
na ławce. Wyjęła jabłko. 

– Co to jest? 

– Jabłko – odpowiedziały zgodnie Ania i Paulina. 

– Co byście zrobiły, żeby się nim podzielić? 

– Rozcięłybyśmy je na pół. 

– Właśnie. 

Teraz pani Ewa wyjęła z torebki 6 biszkoptów. 

– A jak podzieliłybyście się tymi ciastkami? 

– Po równo. 

– A co w takim razie z misiem? Rozetniemy na pół czy podzielimy go na części po równo? 

– Nie możemy zrobić ani jednego ani drugiego – powiedziały zgodnie dziewczynki. 

– Jak widzicie nie wszystko da się rozciąć na pół albo podzielić po równo. Ale zawsze 
znajdzie się jakiś sposób. Pomyślcie, bo mądre z was dziewczynki. 
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W drodze powrotnej Ania i Paulina cały czas zastanawiały się co zrobić z misiem. Szeptały 
sobie coś na ucho. Szukały podpowiedzi w chmurach. W końcu zakomunikowały. 

– Już wiemy – powiedziała Ania – W poniedziałek, środę i piątek miś będzie mieszkał u 
Pauliny. 

– A we wtorek, czwartek i w sobotę miś nocuje u Ani – dokończyła Paulina. 

– A co z niedzielą? – spytała pani Ewa. 

– W niedzielę miś będzie odwiedzał pani córeczkę, zgoda? 

– Zgoda, dziewczynki. Mówiłam, że zawsze znajdzie się jakiś sposób.” 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

– Chcę cię przeprosić – powiedział drugi podając pierwszemu kartkę. 

– Co to? – nieufnie spytał pierwszy. 

– To kartka, która była w środku szkatułki. 

– A jednak ją otworzyłeś. 

– Tak, mama powiedziała, że należała do mojej siostry. A to jest jej opowiadanie 
Przeczytaj. 

Usiedli na trawie. Pierwszy czytał z uwagą a po chwili zaczął się uśmiechać. 

– Zawsze znajdzie się jakiś sposób. – powtórzył głośno ostatnie zdanie. 

– Tak, w szkatułce będziemy trzymać nasze wspólne skarby – powiedział drugi. 

– I opowiadanie twojej siostry – dodał pierwszy. 
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WIERSZ O BYLE CZYM 

Natalia Sakowicz (10 lat) 
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Byle co jest wesołe i ma długie uszy 

Chwilka, już mam 

Nie lubi kapeluszy 

 

Byle co 

Mieszka w lesie i ma z marcepanu dom 

No i jeszcze do tego ma trąbę jak słoń 

 

Coś mi się tu nie zgadza 

Ktoś powiedział  

Że ciągle przesadzam 

 

A ja mam wyobraźni tyle 

Żeby z poziomek zrobić motyle 

Z tęczy most 

A z płaszczki tost 

I koniec 

Wiersza koniec 
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ROZMOWY Z WIDELCEM: O NUDZIE 

Zofia Samełko (7 lat) 
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Zosia: – Nudzę się. Pogadam z łyżką. Łyżka! Łyżka chodź tutaj! Oczywiście. Nie przyszła. 
Łyżki są leniwe. Może widelec ze mną porozmawia. Widelec! Widelec! 

Widelec: – Zośka, czego ty dziewczynko chcesz ode mnie? A tak poza tym, to nie jestem 
widelec tylko Pan Widelec. 

Zosia: – Panie Widelcu ja się tutaj nudzę. 

Widelec: – To idź tam. 

Zosia: – Ale tam też się nudzę. Nie mógłby Pan czegoś wymyślić? 

Widelec: – Zośka, czy widelce są od myślenia? 

Zosia: – Wygląda Pan na takiego, któremu myślenie sprawia przyjemność. 

Widelec: – Przyjemność to sprawia mi leżenie. 

Zosia: – Aha, dobrze, rozumiem. Więc się połóżmy. 

Widelec: – Co widzisz? 

Zosia: – Widzę sufit. 

Widelec: – Teraz nie dziwię się, że się nudzisz. Spójrz jeszcze raz i COŚ SOBIE WYOBRAŻ. Na 
przykład niebo z makaronem albo słoneczne ciasto, watę cukrową… 

Zosia: – Ok. Widzę morze, są wakacje, kąpiemy się w morzu z Olą, zbieramy muszelki. I 
najważniejsze – latam jak ptak. Dziękuję za pomoc Panie Widelcu. Może Pan wracać do 
szuflady. Spotkamy się jutro o 14.00. Dobrze? 

Widelec: – Dobrze. Miłego oglądania sufitu. 

Zosia: – Wow, jaki wielki lew i niebieski rekin. O, jaki ładny motyl. To babcia. Razem 
pieczemy ciasteczka i pączki. Aaaa…chyba będę już spać. 
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MONOLOG: ZWYCZAJNA, OKRĄGŁA TRUSKAWKA 

Gabriela Burak (17 lat) 
 

Śmiech Sandry, bez wątpienia, nie jest śmiechem ambrozyjnym. Gdy dziewczyna tkwi w 
beztroskiej ekstazie to krzywi się, rechocze i marszczy niczym suszona śliwka. Jednak o 
dziwo dodaje jej to uroku psotliwego cherubinka. Będąc obok Maćka dźwięk jej śmiechu 
przeistacza się w niekontrolowany chichot. Przypomina wtedy ćmę desperacko lgnącą 
do światła świecy. 

albo 

Kasia śmieje się tak, że trudno się nie uśmiechnąć. Jej szczery i poczciwy śmiech 
rozbrzmiewa zazwyczaj gdy pada deszcz, gdy ciężkie krople prześlizgują się po jej 
włosach, skórze i ubraniu. Czasem śmieje się ot tak, bez powodu, kiedy widzi morze 
krzątających się mrówek lub dorodnego winniczka wypoczywającego na liściu. Kasia po 
prostu śmieje się gdy wypełnia ją radość. 

 

Czasem siedząc w pokoju 
odpalam zapałkę. Wgapiam się w 
nią potem bezwiednie lustrując 
zmęczonym wzrokiem mały 
śmieszny płomyczek. Wtedy przez 
parę sekund wydających się trwać 
wieczność, dane jest mi poczuć tę 
lekko pikantną woń ognia 
prześlizgującą się i sunącą miękko 
po tafli biurka, by następnie 
agresywnie wedrzeć się w głąb 
mojego umysłu. Tam przeistacza 
się ona w soczyste ciepło 
uśmiechów, dźwięków gitary i 
głosów przyjaciół. Staje się dymem 
pękatego ogniska. Przyjemnie 
pieści włosy i skórę. Tańczy wokół 
śmiejących się twarzy, kokietując je 
aromatem pieczonych ziemniaków. Nagle lawina wonności łaskocząca zmysł węchu 
brutalnie znika. Zapałka gaśnie.  

albo 

- Gabrysia, znów zmarnowałaś całe pudełko zapałek. 

- Przepraszam. 

 

Hybrydy są piękne zwłaszcza, gdy są szalone. Trudno oderwać wzrok od długich, 
błyszczących, neonoworóżowych pazurków. Takie cudeńka wyśmienicie komponują się z 
każdą wieczorową sukienką, ale i casualowym outfitem. Niesamowicie wydłużają palce, 
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a dłonie od razu wydają się zgrabniejsze. Neonowy róż dobitnie podkreśla ciepły kolor 
skóry, uwydatniając złocistą opaleniznę, a małe, lśniące diamenciki sprawiają, że nie da 
się przejść obok nich obojętnie.  

albo 

Kolorowe paznokcie. 

 

Jest zadziwiająco duża i napęczniała. Sprawia wrażenie jakby tylko małe, czarne, lśniące 
pesteczki trzymały ją w ryzach. Cała ta skomplikowana konstrukcja skutecznie zapobiega 
wytryśnięciu karmazynowoczerwonego słodkiego soku o wyrazistym zapachu 
czerwcowego ogrodu, słońca i deszczu. Szlachetną urodą dorównuje „Rubinowi Timura” 
znajdującemu się w łańcuchu królów Anglii. Każdy skrawek jest tak perfekcyjny, że 
zawstydziłby nawet najwprawniejszego rzeźbiarza. Gładka powierzchnia stanowi 
płaszczyznę dla prześlizgujących się po niej małych kropelek porannej rosy, co sprawia że 
trudno oprzeć się tak pięknemu widokowi. Truskawka. 

albo 

Zwyczajna, okrągła. Truskawka.  

 

Śmiech, który niespodziewanie 
wytoruje sobie drogę przez 
nasze gardło, by głośno 
zagrzmieć lub cicho zarechotać 
wydostawszy się na zewnątrz. 
Śmiech kompletnie 
spontaniczny, nieplanowany, 
czasem pojawiający się w 
nieodpowiedniej sytuacji. 
Śmiech, za którym stoi radość, 
albo rozpacz, złość czy 
zażenowanie. Śmiech, którego 
nie obchodzi reakcja innych. 
Ostatnio rzadko spotykam taki 
śmiech, mimo że wszyscy się 
śmieją. Cisza jest przerażająca. Rzadko też dostrzegam piękno, otaczające mnie ze 
wszystkich stron. Pędzę szybko, nie mam czasu się niczemu przyjrzeć. Zresztą zaraz zobaczę 
kolejną, identyczną rzecz. Usłyszę kolejny, podobny śmiech, a potem sama podobnie się 
zaśmieję. Wyrzucę zapałkę po odpaleniu świeczki, a potem usiądę na łóżku przeglądając 
coś w telefonie. Mój wzrok atakować będą, na przykład jaskrawe kolory paznokci i tak 
niespodziewanie stracę kilka godzin.  

Wszyscy patrzymy na świat. Ale patrzeć to nie znaczy widzieć. Dlatego staram się aby 
wokół mnie oprócz zwyczajnych, okrągłych truskawek były też te fantazyjnie niezwykłe. 
Chcę mieć szeroko otwarte oczy, dostrzegać każdą nierówność i nie być obojętną. Chcę 
jak najwięcej dotknąć, poczuć, usłyszeć, zasmakować i sprawić, aby chociaż jedna 
osoba dzięki mnie zobaczyła więcej. Pragnę zachłysnąć się życiem, bo mam tylko jedną 
szansę. 
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PIOSENKA KOLOROWA 

Pola Kołakowska (11 lat ) 
 

Gdy za oknem pada deszcz 

I nie w głowie ci spacerek 

Wymyśl sobie własny świat 

Taki słodki jak cukierek 

 Wszystko możesz w nim pozmieniać 

 Trochę w lewo trochę w prawo 

 Nikt nie zdoła ci przeszkodzić 

 Bo się świetnie będziesz bawić 

 

Ref : Biały złoty purpurowy 

         Żółty czarny i różowy 

         Srebrny szary lila brąz 

         Ty zajęty jesteś wciąż 

 

Wyobraźnia cię zaniesie 

Tam gdzie zechcesz być w tej chwili 

To nie kino ani czary 

Lecz świat twoich skrytych marzeń 

 Teraz możesz jednym susem 

 Hop przeskoczyć do Afryki 

 Potem wrócić do pokoju 

I posłuchać rap muzyki 

 

Ref : Biały złoty purpurowy 

         Żółty czarny i różowy 

         Srebrny szary lila brąz 

         Ty zajęty jesteś wciąż 
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SPOSÓB NA SPRZĄTANIE 

Oliwia Grynczel (6 lat) 
 

– Oli, pozbieraj zabawki. 

– Nie. 

– Oli, pozbieraj zabawki. 

– Bolą mnie rączki. 

– To spytaj czemu zabawki są takie niegrzeczne i nie chcą iść na swoje miejsce. 

– Dobrze mamo. 

Oli podchodzi do misia, który leży pod stołem. 

– Czemu nie chcesz iść na swoją półeczkę? 

– Jestem jeszcze malutkim misiem i nie potrafię wdrapać się na taaaaaaaaką wysokość. 

– Oj misiu, misiu. Chyba będę musiała ci pomóc. Zaraz przyniosę z kuchni stołeczek i 
posadzę cię obok pajacyka. 

Gdy zabawki były już na miejscu Oliwia zauważyła na dywanie porozrzucane kredki. 

– Czemu tu leżycie i przeszkadzacie mojej mamie? 

– Dywan jest taki mięciutki. To bardzo miłe miejsce. Nie to, co nasze drewniane pudełko. 

– Ależ nie możecie tu zostać, bo ktoś może was rozdeptać. Ułożę w pudełku kocyk Zuzi. 
Ona się nie pogniewa. Będzie wam miękko jak na dywanie. 

Gdy kredki znalazły się tam gdzie powinny Oli zaczęła szukać lalki. 

– Nie bawimy się już w chowanego. Gdzie jesteś? 

Ale Zuzi nie było. Ani na łóżku, ani w wózeczku, nie siedziała też na krześle, nie schowała 
się w szufladzie. Po prostu zniknęła. Wtem Oliwia przypomniała sobie. 

– Mamo, mamo, ratunku! 

– Co się stało, Oli? 

– Zuzia została w piaskownicy! Zupełnie sama! Szybko, szybko może ją użądlić pszczoła 
albo ktoś zrobi jej babkę z piasku na głowie. 

Po chwili nieco zabrudzona i przestraszona lalka Zuzia znalazła się w pokoju. Mama 
spytała. 

– I co powiedziały zabawki, Oliwio? 

– Że już nigdy nie będą niegrzeczne i zawsze wrócą na swoje miejsce. 
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PRZYGODY KACZUSZKI 

Lena Majchrowska (6 lat) 
 

Poszła kaczuszka na łąkę 

I chodzi po miękkiej trawie 

Nagle spostrzegła rzeczkę 

Zaraz się przez nią przeprawię 

 

Więc hop hop na jednej  

I hop na drugiej nodze 

Tak wysoko skakała 

Aż zmęczyła się srodze 

 

Po drugiej stronie rzeczki 

Mieszkała biała kózka 

Która widząc ptaszysko 

Podeszła na paluszkach 

 

Kaczuszka podskoczyła 

Zamachała skrzydłami 

Zrobiła małe kółko 

I uciekła susami 

 

Koza za nią galopem 

Trochę tyłem i bokiem 

Potem hopsa przez rzeczkę 

I jeszcze trzy podskoki 

 

Tak ganiały się chyba 

Przez cały dzień i dłużej 

W końcu obie wleciały 

Do ogromnej kałuży 
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POCZĄTEK I KONIEC 

Wiktoria Mosiejewska (8 lat)  

Maja Popowska (7 lat)  

Aleksandra Łaguna (8 lat) 
Kiedy jeszcze nic nie było 

Oprócz planet oprócz gwiazd 

Tak się zaczynał wszechświat 

 

Wtedy coś się zdarzyło 

Powstało milion miast 

Tak się zaczynał wszechświat 

 

Wiatr szukał przyjaciela 

I znalazł małe słońce 

Tak się zaczynał wszechświat 

 

Potem zjawiła się Hela 

I była bardzo pachnąca 

Tak się zaczynał wszechświat 

 

Wyrosło drzewo z ptakiem 

I przyszła ruda wiewiórka 

Tak się zaczynał wszechświat 

 

Hela karmiła ją makiem 

I kawałkiem ogórka 

Tak się zaczynał wszechświat 

 

Nagle spadł jeden liść 

I zjawiła się jesień 

Tak się zestarzał wszechświat 

 

Ale czy warto się tym przejmować? 
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ROZMOWY Z WIDELCEM: SMOK 

Zofia Samełko (7 lat) 
 

Widelec: – Ratunku! Zośka uciekaj! 

Zosia: – Panie Widelcu co się stało, czemu Pan tak krzyczy?! 

Widelec: – Uciekaj Zośka! Tam jest smok! Taki wielki, z pazurami…A raczej dwa smoki – 
jeden żółty z kropkami a drugi zielony z długim ogonem! 

Zosia: – Panie Widelcu, co Pan wygaduje? Proszę mi pokazać te smoki. 

Widelec: – Słuchaj Zośka. Ty jesteś większa, mądrzejsza i odważniejsza. Idź zobacz sama. 

Zosia: – Wie Pan co? Schowam Pana do kieszeni i pójdziemy razem. OK? 

Widelec: – Noooooo… dobrze. 

Zosia: – To tutaj? 

Widelec: – Tttttak. 

Zosia: – Panie Widelcu to nie są smoki. 

Widelec: – Ale…  

Zosia: – To są moje domowe zwierzątka. 

Widelec: – Zośka! Nie okłamuj mnie! Domowe zwierzątka to chomik, kot, pies albo królik. 
A to są smoki. 

Zosia: – Jeszcze raz Panu mówię, że to nie są smoki. To jest gekon lamparci a to kameleon 
jemeński. 

Gekona nazwałam Kropka bo jest dziewczynką a kameleon nazywa się Simba i jest 
chłopakiem. Wiesz, że gekony jemeńskie są bardzo łatwe do oswojenia? Moja Kropka jest 
łagodna i miła. Gekony prowadzą nocny tryb życia dlatego w terrarium muszą mieć 
swoją kryjówkę.  

W środowisku naturalnym gekony żywią się małymi owadami a w warunkach 
hodowlanych podstawą diety mogą być larwy mącznika, świerszcze i karaczany . 

Gekony rosnąc ściągają skórę, która staje się za mała i którą nazywamy wylinką. Gekon 
zjada ją bezpośrednio po jej zrzuceniu. 

Między palcami zwierzęcia występują włoskowate przylgi, które ułatwiają im chodzenie 
po pionowej ścianie, sufitach, drzewach a nawet po szybach. Ponadto gekony są 
jedynymi jaszczurkami mającymi umiejętność wydawania naprawdę głośnych dźwięków. 

Kameleona nie będę mogła dzisiaj wziąć na ręce bo właśnie jest w czasie tak zwanej 
wilinki „czyli ściągana skóry” i jest bardzo rozdrażniony. Może nawet zaatakować. Syczy i 
prycha. Ale ja się nie boję.  

Tak więc Panie Widelcu to nie są żadne smoki. 

Widelec: – Może i nie smoki ale wyglądają strasznie. 
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Zosia: – Panie Widelcu a może chciałby Pan zobaczyć moją kolekcję zasuszonych 
owadów)))))))) ? 

Pan Widelec: – Zośka, czy ty nie mogłabyś się interesować czymś normalnym? 

Zośka: – Panie Widelcu, to niemożliwe…I wiem Pan co? Gdybym się interesowała tylko 
normalnymi rzeczami to jak Pan myśli rozmawiałabym dzisiaj z widelcem? 

Pan Widelec: – Oj Zośka, Zośka. Wracam do szuflady. Muszę to przemyśleć. 

 

 


