
Nocne rozmowy 

 

- Ale nuda - wymamrotało  Mleczko 
Do Czyszczenia Umywalek. 

- Nie narzekaj. Lepsza nuda, niż 
nadmierna eksploatacja i fiu…do 
kosza - odezwała się Pasta Do 
Czyszczenia Rąk. 

- Dobrze jak cię wrzucą do 
pojemnika z plastikiem. Moje 
opakowanie pewnie wyląduje w 
koszu na śmieci i pozamiatane - 
poskarżył się cicho Proszek Do 
Prania. 
 

 

- Ale marudzicie, kogo to obchodzi, co się z wami stanie? - zezłościło się Mleczko Do 

Czyszczenia - Ja wam mówię, że jest nudno. Czyli nic się nie dzieje.  

- Jak w polskim filmie - mruknął Odświeżacz. 

- Światowiec, patrzcie państwo, dwa razy w reklamie wystąpił i krytyka filmowego zgrywa - 

zaśmiała się Pasta Do Zębów.  

- A co by kochane Mleczko chciało robić, żeby nie był nudno? - zainteresował się milczący do 

tej pory Szampon Dla Psów. 

- Jak to, co? Psikusy. Mógłbym na przykład przypadkowo prysnąć w oko tej małej, co mieszka 

z nami i bawi się gumową kaczką w kąpieli. 

- He, he, pewnie by płakała, he, he - zaśmiał się Żel Do Toalet - A ja, ponieważ moje 

opakowanie przypomina kaczkę, mógłbym z nią popływać w wannie i mogłaby mnie użyć 

zamiast płynu do kąpieli. 

- Pienisz się? - zdziwił się Odświeżacz - Myślałem, że zabijasz zarazki. 

- Oczywiście, że się nie pienię, ale za to super szczypię. Kto wie, może nawet by wyskoczyła z 

wanny, to by była heca - Żel Do Toalet marzycielsko spojrzał w sufit łazienki.  

- Ja się pienię - pisnęło cichutko Mydło - Mogę udawać ciasteczko i jak Zuzia mnie zje, to 

zacznie puszczać bańki buzią, chi, chi, chi - Mydło, a właściwie Mydełko, bo w połowie już 

wymydlone  chichotało tak, że aż dostało czkawki. 

- I sami widzicie, ile się może dziać, kiedy nie jest nudno. A tu nic. Cisza. Noc. Zuzia śpi i nic 

się nie dzieje - westchnęło Mleczko. 

- Jak w polskim fil…. - zaczął Odświeżacz, ale nie skończył. Psiknął tylko chmurką o leśnym 

zapachu. 

- Cicho, cicho, ktoś idzie - teatralnym szeptem pisnął Lakier Do Włosów. Lakier Do Włosów 

był największy na półce z kosmetykami Mamy, ale głosik miał jak przestraszona myszka, 



której Kot kazał liczyć do dziesięciu. Łazienka zastygła w ciszy. Najpierw zaskrzypiało łóżko, 

potem dało się słyszeć cichutkie „klap, klap”, tak jakby dziecko maszerowało przez korytarz 

bez kapci. Potem zaskrzypiały drzwi i zapaliło się światło. W drzwiach stała prawie obudzona, 

albo w dużej części śpiąca Zuzia. Rozejrzała się nieprzytomnie po łazience, ziewnęła i 

poczłapała w stronę toalety. 

- Teraz, teraz - wymamrotało Mleczko w stronę Żelu Do Toalet. Żel wziął głęboki oddech. 

- Cześć Zuźka, co tak po nocy? - zagadnął. 

- O zielona, gadająca kaczka, to ty nie wiesz po co dzieci chodzą w nocy do toalety? 

- Jasne, że wiem, ale może chciałabyś przy okazji ciasteczko? - Żel kiwnął szyjką w stronę 

nadymającego się mydełka, które w świetle żarówki bardzo poczuwało się do wyglądania jak 

kawałek piernika. 

- Pić mi się chce - ziewnęła Zuzia. 

- A jak pić, to ja - ryknął Szampon Dla Psów aż mu nakrętka spadła - Jestem tak malinowy, że 

aż wiśniowy. 

- Milcz kłamczuchu. Wszystkie dzieci wiedzą, że najlepszy do picia jestem ja - Wybielacz Do 

Tkanin wypiął dumnie etykietę. 

- Ojej, cicho, bo się jeszcze cała obudzę i nie będę mogła zasnąć - złapała się Zuzia za głowę - 

Wiecie co, wracam do łóżka, ale żeby nie było, że jestem niegrzeczną dziewczynką 

podsumujmy naszą rozmowę. Przede wszystkim rozmawiam z wami, bo właściwie śpię, a 

skoro śpię, to mogę z wami rozmawiać, logiczne, nie? Chce mi się pić i mogę się napić tak 

wiśniowego, że aż malinowego szamponu. 

- Odwrotnie - cicho poprawił Szampon. 

- Mogę też zjeść mydełkowe ciasteczko. 

- Jestem pierniczkiem bez polewy - dygnęło Mydełko. 

- Mogę się napić płynu z pięknie wyglądającej butelki - zakończyła wyliczanie Zuzia. 

- I jeszcze możesz przed wyjściem z toalety umyć mną ręce - dodał pewnym tonem Żel Do 

Toalet. 

- Idę spać - ziewnęła Zuzia - Naprawdę myślicie, że dam się nabrać na wasze opowieści?  

-Ale my naprawdę! - chórem zaprotestowała cała łazienkowa chemia gospodarcza. 

- Naprawdę myślicie, że w przedszkolu pani nas nie uczyła, że trzeba uważać na takich jak 

wy? Powiem wam coś. Strasznie z was naiwne buteleczki. Acha, a jutro obiecałam mamie 

pomóc przy sprzątaniu łazienki, to sobie dokończymy rozmowę, ciekawe czy przy dorosłych 

będzie tacy rozmowni - Zuzia uśmiechnęła się słodko, ziewnęła szeroko na pożegnanie i 

poczłapała do łóżeczka. 

- No to koniec z nami - zrezygnowany Żel Do Toalet oparł się o wannę - Już nawet dzieci z 

przedszkola nie nabiorą się na nasze kształty i zapachy. W łazience przez resztę nocy 

panowała smętna cisza. Tylko Mydełko od czasu do czasu pytało się Pasty Do Zębów, czy to 

prawda, że prawdziwy piernik się nie pieni. 
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