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lubię łaskotek!Nie



Kie dy wu jek nas od wie dza, za wsze

pozwa la mi usiąść za kie row ni cą swo je go

no we go sa mo cho du te re no we go.

Jestem wte dy wy żej niż in ni kie row cy

i oglą dam wszyst ko z gó ry.



Kiedy wu jek przy jeż dża,

za bie ra mnie i sio strę 

na mo je ulu bio ne 

cze ko la do we lo dy. 

Ku pu je mi po dwój ną 

por cję, z go rą cą po le wą

i bi tą śmie ta ną. I jesz cze

z ko lo ro wą po syp ką. 



Kie dy wu jek u nas jest, 

mama i ta ta śmie ją się z je go 

we so łych żartów. Wu jek po tra fi

ruszać uszami, wca le ich nie

do ty ka jąc. I po tra fi biec do ty łu 

i nie wpaść na ścia nę. 

A ja się śmieję
i śmie ję,

i śmie ję.



Kie dy wu jek do nas przy cho dzi, lu bi mnie łaskotać.

Łasko cze mnie pod bro dą, pod pa cha mi, w czub ek

gło wy i pra wie wszędzie! Naj pierw się śmie ję... 

Ale kie dy wu jek da lej mnie ła sko cze… 

i ła sko cze…,

i ła sko cze…

Ale wu jek wciąż ła sko cze, aż wszyst ko mnie bo li,

a w środ ku czu ję, że się roz pa dam. 

Mo ja sio stra mó wi, że wu jek ła sko cze 

wszyst kie dzie ci. Ona uwa ża, że to za ba wa. 

Ale ja nie lu bię, kie dy on mi to ro bi.

— Prze stań,
prze stań! — mó wię.


