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SŁOWNICZEK 
DO „PR~YGÓD PCHŁY SZACHRAJKI" 

Szachrajka - ta. która widząc np. sznurek 
upiera się, że to serdelek. Ale sama go nie 
zje tylko innych zachęca i życzy smaczne
go. Smacznego sznurka! 

Ojczym - tatuś zamiast tatusia. 
Bałałajka - rosyjska mandolina czyli ładne 

brim trim knm rim. 
i\nimusz - masz go wtedy, gdy np. budujesz 

dom z klocków z taką wielką chęcią, że 
nipch się krv ją wszystkie inne chętki i chę
c1ska. 

Wątroha - taka mała fabryka w brzuchu. 
Śledziona - taki mal:-· śmietnik obok tej fa

bryki. 
Tortoletka - mniam mniam ciasteczko, które 

pamięta już tylko praprababcia. 
Papatena - takie samo mniam mniam, tylko 

jeszcze bardziej mniam mniam. 
Flit-fe! - Ale to najlepsza trucizna na pchłę! 
Brewerie - fochy, fanaberie, kaprysy. 
Menażeria - dzi wisko pełne zwierząt czyli 

z wierzo\visko. 
Plantacja - planty dające plony a plony pie

niądze>. 

Galanteria - tu: e>legancja stroju i zachowania 
obow1<izujl• również \\' naszym teatrze. 

Szerszc11 - owad. który wygląda tak samo jak 
brzmi jego nazwa: szszszerrrszszszeń brrr. .. 
Czyli: do miłego niespotkania! 

Cyklamen - prawie że fijołek, ale na pewno 
fi joł. 

Unrowska paczka - wysyłana przez między
narodową organizację ludzi dobrej woli 
(UNRA) do pokrzvwdzonych przez ostat
nią \\'Ojnę światową. 

Porcelana - cenne szkło, pstryknięte odpowia
da jak wesoły dzwonek. 

Kucyk - 'koń mniejszy od konia. 
Zaręcz~·ny - chwila, w które>j mama i tata, gdy 

j<:szcze nie byli mamą i tatą postanowili, 
że będą mężem i zoną a potem twoją ma
mą i tatą. 

Pasjans - nie wiem, bo go nie lubię, a jak 
niE> lubię to nie powiem i już . 
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