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POTOP – DZIEŃ PIERWSZY 

 

kiedy zepsuł się  

kran w kuchni 

 

nie sądziłem 

że to początek 

potopu 

 

co prawda Noe  

powtarzał o potrzebie naprawy 

 

ale kto traktuje poważnie 

człowieka którego hobby 

to szkutnictwo 

 

hydraulicy rozłożyli ręce 

takich uszczelek 

nigdzie się nie dostanie 

 

Noe siedzi na jachcie 

przegląda albumy przyrodnicze 

 

dzwoniłem do niego 

nie ma już wolnych miejsc 

dla pasażerów 

 

musi jeszcze zmieścić 

parę żubrów 

 

taki z niego  

ekolog 
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POTOP – DZIEŃ DRUGI 

 

straż pompuje 

całą dobę 

 

ludzie z wodociągów 

mówią że cały potop 

pójdzie na mój licznik 

 

moje ubezpieczenie 

nie obejmuje  

szkód wodno-kanalizacyjnych 

na skalę globalną 

 

sąsiedzi mają pretensje 

pływają do sądu 

składać pozwy 

 

Noe wykupił wszystko 

ze sklepu zoologicznego 

 

była promocja 

 

pająki przecenili 

o 75% 

 

tylko złote rybki 

zdrożały 
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POTOP – DZIEŃ TRZECI 

 

Noemu skończyła się 

karma dla zwierząt 

 

zwierzęta same 

trochę się pozjadały 

 

na arce była kontrola 

z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami 

 

klatki są za ciasne 

a Noe nie ma zgody 

na wywóz za granicę 

gatunków pod ochroną 

 

policja znalazła u niego 

konopie indyjskie 

 

tłumaczył się  

że po potopie 

będzie odtwarzał  

całą faunę i florę 
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POTOP – DZIEŃ CZWARTY 

 

chciałem tylko  

umyć zęby 

 

teraz cały kraj 

zalany 

 

kupiłem w sportowym 

ponton i książkę 

„Nauka pływania w weekend” 

 

dzieci  

pływają na deskach 

 

żona opala się 

na materacu 

 

okazało się 

że arka  

nie ma żagli  

ani silnika 

 

Noego 

tylko Bóg 

może uratować 
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POTOP – DZIEŃ PIĄTY 

 

dzwonił do mnie Noe 

szuka kogoś  

do pracy 

przy zwierzętach 

 

nie dałem się nabrać 

wiem że trzyma na statku 

tygrysa ludojada 

 

pytałem go 

ile jeszcze potrwa potop 

 

czy zdążą przelać mi 

pensję 

 

obiecywał 

że ludzkość przetrwa 

 

wcale mnie to nie cieszy 

 

martwię się 

o fakturę 

z wodociągów 
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POTOP – DZIEŃ SZÓSTY 

 

wczoraj przepływałem 

obok Chama 

 

ojciec posłał go  

do sklepu 

 

Cham mówi 

że Noe dużo pije 

 

nie wierzy w arkę 

kupił sobie kamizelkę ratunkową 

 

w razie czego 

na pewno da sobie radę 

 


