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BEZSENNIK NATRĘTNY 
& WYJEC ZMOROWATY

czyli Potwory Bezsennych Nocy

BEZSENNIK to potwór, który uniemożliwia 
beztroskie zasypianie. Pakuje się nam do łóżka, 
ciągnąc za sobą wszystkie przykre myśli, jakie 
nazbierały się przez cały dzień. Zaczynamy 
wtedy roztrząsać, czy mama nas kocha, czyby 
czegoś jeszcze nie przekąsić, czy może wstać 
jeszcze raz na siusiu… Do BEZSENNIKA dołącza 
po chwili WYJEC ZMOROWATY, a kiedy się 
pojawia, już zwijamy się pod kołdrą ze strachu, 
budzimy brata, wołamy mamę, dzwonimy  
do babci.

Potwory Bezsennych Nocy to prawdziwe 
utrapienie i należy ich jak najstaranniej unikać. 
W ostateczności można je wypłoszyć wesołą 
piosenką, a potem wyciągnąć się wygodnie, 
zamknąć oczy i zapaść w spokojny sen.



DECYZELLA PORANNA
czyli Potworzyca Garderobiana

DECYZELLA tylko czeka, aż rano otworzysz oczy 
i podejdziesz do szafy. Najbardziej ją cieszy, kiedy się 
spieszysz do szkoły. Buszuje wtedy po szafach i komodach 
i sprawia, że w każdym ciuchu, który wybierzesz, wyglądasz okropnie. 
Przymierzasz po kolei całą zawartość garderoby, ciskając łaszki na nieposłane łóżko. 
Po półgodzinie pokój wygląda tak, jakby przeszedł przez niego tajfun. Jedynym 
sposobem na DECYZELLĘ jest przygotowanie sobie wieczorem ubrania (rada ta 
dotyczy zarówno dzieci, jak i dorosłych).



LENIUCHELLO JUTROFUTRO 
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TRIO TUMIWISISTÓW

„Spać mi się chce! Nie wstaję!” — LENIUCHELLO wali 
jedną ze swych licznych łap w dzwonek natrętnego 
budzika.

„Ju–tro–ju–tro–bę–dzie–futro!”— podśpiewuje pod 
nosem JUTROFUTRO.

„Nie budźcie mnie, bo tak wam będę marudzić, 
że się nie pozbieracie!” — grozi NARZEKANDER.

Nie słuchaj ich! Czym prędzej wypędź te 
znudzone, leniwe i paskudne potwory z łóżka, zrób 
gimnastykę i zajmij się czymś sensownym, zamiast 
się wałkonić i przynudzać.

NARZEKANDER
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KŁÓTLIWIEC I  SWARLIWIEC
czyli Bliźniacze Potwory Swarów i Niesnasek

Te potwory żywią się kłótnią, jak ty płatkami z mlekiem. Tylko czekają, aż ktoś zacznie niewinną 
sprzeczkę, po czym dolewają oliwy do ognia tak długo, aż zwykła wymiana zdań przerodzi się 
w okropną awanturę, najlepiej z użyciem rąk. Od chwili kiedy Potworne Bliźniaki zamieszkają 
w twoim domu, nie możesz być pewnym dnia ani godziny.

Jeśli więc istnieje najmniejsze podejrzenie, że kryją się w pobliżu, należy je czym prędzej 
przegonić szczotką albo wessać odkurzaczem. A najlepiej przepędza się je śmiechem,  
którego po prostu alergicznie nie cierpią. Im więcej żartów i radości w domu, tym większa szansa, 
że same się wyniosą.


