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Gustownie okryta stonoga Gabrysia
na nogach ma ogrom obuwia: 
granatowe kalosze w groszki

na nogę w skarpetce w gruszkowe krążki,
eleganckie botki niebieskie, na szklane guziki

i getry w kolorze morskim jako kompleciki,
sandałki na grubym, korkowym koturnie

i podkolanka żółciutkie wspólnie,
koralowe, gigantycznie wysokie szpilki,

pasują do grafitowych kabaretek jak igła do nitki,
groszkowe czółenka w girlandę kolorowych kreseczek,

wkłada Gabrysia na nogę z legginsami pełnymi kółeczek,
z cienkich, włóczkowych sznureczków japonki

na nagą stópkę, bez skarpetki, 
kremowe kozaczki z karminowym logo

tylko na nogę z rajstopką jak śnieg wskoczyć mogą,
korki do nogi

na skarpetkę w pierogi,
traperki, gdy okazja będzie wycieczki w góry,
wymagają grubych zakolanówek bez dziury,

groźnie wyglądające, blaszkami podkute kowbojki z ćwiekami na czubku
niech wskoczą na skarpetkę w czaszki szybciutko,

butki na kręgielnię (gdy będzie okazja takowa)
kładź prędko na nogę w łatki jak krowa,

kapcie z zielonkawymi pomponikami
na oliwkowe stópki, mięciutkie jak aksamit,

jagodowe balerinki w gęstą, kruczoczarną kratkę
dajmy do pończoszek w kropeczki w parkę,

trampki na kauczukowej podeszwie do gry w ping ponga
skrojone perfekcyjnie na nogę w kolorze pomidorka.
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           Rozwiąż krzyżówkę, a następnie odczytaj hasło z  kolorowych kratek.
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