Pośpiewaj mi Tato...

DZIŚ
O ZIMOWEJ
TĘSKNOCIE
ZA PŁYWANIEM
- Marzę o tym, żeby popłynąć w samotny rejs na BARDZO DALEKIE
MORZA! - westchnął głośno tato w niedzielę. Od rana dziwnie nic
nie mówił, ale za to mówiła bardzo dużo i bardzo głośno babcia
(mama mamy), która wpadła do nas w odwiedziny.
Mirek „Kowal" Kowalewski

W

tedy babcia powiedziała, że to
bardzo dobry pomysł, bo tata
coś kiepsko wygląda. l że taki samotny rejs owszem, ale pod warunkiem,
że weźmie mnie i mamę, bo nie jest
już kawalerem i ma obowiązki.
Na to mama powiedziała, że taki
samotny rejs to bardzo dobry pomysł,
ale że bez babci to ona nigdzie się nie
ruszy, a skoro mamy płynąć w samotny rejs z babcią, to nie mogą być żadne tam dalekie morza, bo babcia ma
reumatyzm. Może by więc gdzieś bliżej, na przykład NA MAZURY.
Wtedy babcia wyściskala mamę, że jest dobra córcia i pamięta
o mamusi, ale że trzeba pamiętać
też o dziadku, który na swoim wózku w czasie takiego samotnego rejsu mógłby wpaść do jeziora. A tak
naprawdę to ze względu na astmę
dziadka, taki samotny REJS powinien odbyć się w... Ciechocinku.
- No dobrze! Na to ja - a co z REKSEM? (Nasz pies)
Na to babcia i mama powiedziały, że oczywiście pojedzie z nami, bo
nie będzie w domu nikogo, kto by

się njm zajął. l obie były bardzo
szczęśliwe, że ten cały samotny
REJS tak dobrze obmyśliły.
Tylko tata siedział jakiś taki przygarbiony, patrzył w dywan i ogryzał

paznokcie, czego mama bardzo nie
lubi.
A ja sobie przypomniałem, że
przecież zapomnieliśmy o moim
chomiku!

SZANTECZKA DLA DZIECKA sł. Mirosław Kowalewski
Co tu zrobić, kiedy długie są wieczory
Weź scyzoryk, wytnij piękną łódkę z kory
Żagiel z liścia też umocuj tam starannie
A świat przygód cię otoczy nawet w wannie
Ref.
Żagle... świat wielkiej przygody
Żagle... świat wiatru i wody
Żagle... już wypłynąć czas
Sindbad Żeglarz znowu wita nas. /bis/
*
A gdy starszy będziesz już po podstawówce
Na Mazury hen! Wypłyniesz na żaglówce
l na pewno przyjdzie wtedy pora
Przeżyć tysiąc przygód na jeziorach.
Ref.
Żagle... świat wielkiej przygody
A gdy kiedyś będziesz wąsy miał i brodę
Na okręcie wnet wypłyniesz po przygodę
l na pewno kiedyś tak się stanie
Że przeżyjesz przygód sto na oceanie.
Ref.
Żagle... świat wielkiej przygody
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