
 
 
 

ПОСВАЂАНО ПОСУЂЕ 
 
 
Да ли знате за посвађано посуђе? Где то има? Наравно у свакој кухињи, у 
сваком стакленом делу витрине. Посуде и прибор од пластике, керамике 
или метала, стално се свађају и нешто причају. 
Око чега посуђе може да се свађа? Најчешће око превласти у Царству  
кухиње, око тога колико служи домаћина, ко је највреднији, а ко ретко шта 
ради. 
Тако сам у мојој кухињи чула разговор, додуше - више оговарање, 
госпођице Виљушке и господина Лонца. 
Расправа је почела око тога ко највише ради у кући. Госпођица Виљушка је 
рекла да се њом користе и млади и стари домаћини за сва три оброка и 
како се она највише купа, док господин Лонац тврди да се у њему кува  
храна за све укућане и госте. Али, гђица Виљушка се побуни - Лонац се 
употреби једном у току дана, а можда и недеље. 
Тај разговор је слушала мудра госпођа Шољица, која се није сложила са 
младом Виљушком, јер и њу користе више пута дневно, за испијање 
ароматичног чаја или кафе.  
Онда су се сви умешали и кренула је свађа .... Брундао  је господин Чајник, 
лупетали браћа Тањири, севао је опасни Нож, и узрујале се младе 
госпођице Кашичице, циликајући својим  сребрним  гласићима. 
И та вика и звецкање је трајало док два старија господина Поклопца нису 
ударили један о други, што је одјекнуло као ГОООНГ у рингу, и прекинули 
галаму. Рекоше свима да се понашају као каква деца и да та прича не води 
никуда.  
Подсетише  их  да могу сви да буду и замењени. 
Гледала сам их из прикрајка. Сви су ми били слатки и занимљиви. Ућуташе  
и почеше да се огледају у тананим, достојанственим стакленим Чашама и  
елегантним, уштогљеним Послужавницима, како би били привлачнији и што 
пре и  више били коришћени. Да сте их само видели! 
Када је мама ушла у кухињу, представа се завршила, а ја сам јој рекла да 
би ипак требало да користи сво посуђе како не би били увређени. Мама се 
насмејала и одговорила: „ Боже, дете, па то је само посуђе ’’ Али, требало је  
да видите њихову расправу... Господин Чајник је љутито испуштао онај 
добро знани пиштави звук када вода ври. Ухвативши мој поглед, намигнуо 
ми  је. 
Завирите и ви у своју кухињу да доживите ову необичну свађу посуђа. 
Најсумњивији  су  кад  су  најтиши... 
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