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Prosimy przychodzić z zeszytem
lub z pełną wątpliwości głową,
rano lub porą popołudniową
w poniedziałki,
wtorki,
środy,
czwartki
i piątki
(w piątki robimy wyjątki),
ale jeśli ktoś ma ochotę,
może przyjść także w sobotę,
a jeśli ma ważną sprawę,
to i w niedzielę nawet.
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PONIEDZIAŁEK
ery?
– Czy tu się wymienia lit
– Owszem.
– Poproszę trzy…
– A dla mnie cztery!
– On tu nie stał!
– Właśnie, że stałem!
– Gdzie jest mój zeszyt?!
Przecież go miałem!
– Przepuśćcie, błagam!
Zaraz mam klasówkę!
– Co za bałagan!
ówkę!
– Proszę „żetów” za złot
– Dziecko kochane,
!
litery tylko na wymianę
być w słowach…
Mogą być luzem, mogą
– Na przykład w jakim?
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– Na przykład krowa.
– A co za krowę?
– Krówka. Ciągutka!
ka malutka?!
– Za wielką krowę krów
wymianę…
– Chyba że masz wór na
– To co wtedy dostanę?
worek.
– Pysznych krówek cały
torek.
– Pomyślę. Wpadnę we w
– Zapraszamy.
y?
– A dzisiaj co wymieniam
– „Ó” w „o” i w „e”
– Oj, to mi przyda się!
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SPÓR O PIÓRA
Była sobie mała wioska
w górach, także niezbyt dużych,
a w tej wiosce pewna nioska
z móżdżkiem – co tu gadać! – kurzym.
I był straszny upał właśnie…
Kto żyw w cieniu sobie drzemał,
a tu kura jak nie wrzaśnie:
– Sprawiedliwości nie ma!
Bo czemuż to byle przepiórka
w nazwie już swe byle piórka
obnosi?! A ja zwę się KURA,
choć mam takie piękne pióra?!
Gęś gęgnęła od niechcenia:
– Chyba trochę się przeceniasz…
Moje pióra są znakomite,
ale z twoich?… żaden pożytek!
Na to kura z kwaśną miną:
– Ja nie lubię być pierzyną.
A twe pióra, mówiąc szczerze,
to nie pióra, tylko pierze!
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Spór całe podwórko ogarnął,
kto żyw do głosu się garnął.
Indyk gulgotał: „Racja!”,
perliczki: „Dyskryminacja!”.
Paw w tym sporze wziął gęsi stronę
i migocąc stubarwnym ogonem,
orzekł: – Cała literatura
z gęsiego poczęła się pióra.
Ale co ja będę kurze
mówił o literaturze!
Kura w krzyk: – Ja dobrze słyszę???
To obraza! Pozew piszę!
– Czym? Czym? – zaćwierkały chórem
wróble z dachu. – Czy pazurem?
– Nie, ja tego już nie zniosę! –
woła nioska wielkim głosem.

Wtem kur zapiał: – Marsz na grzędę!
Jaja znosić! I to pędem!
Kura w płacz, a kaczki gdaczą:
– Widzieliście, jaki macho?
Do kurnika poszła kura,
skończyła się awantura,
która wstrząsnęła podwórkiem.
A wszystko przez małą przepiórkę,
która cicho siedziała w życie,
chwaląc sobie spokojne życie
z dala od zgiełku podwórka
i czyściła swe szare piórka…
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