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„Opowiem Wam bajkę…” 

 

Opowiem Wam bajkę , 

Jak kot palił fajkę, 

A kocica papierosa 

Od czego chuda była jak osa. 

Tak to co dnia w fotelach siedzieli 

I w oparach dymu tonęli. 

Nie dość, że sami palili 

To jeszcze tacy byli mili, 

Że każdego gościa swojego 

Zapraszali na jednego 

Niewielkiego i wstrętnego papieroska -  

Oto prawdziwa o dobro gości troska. 

Więc jeśli ktoś zapalić chciał 

Do kotów z wizytą często wpadał. 

Palili, palili i minęły 3 lata, 

Aż tu po osiedlu taka plotka lata, 

Że kocica bardzo chora 

Więc posłano po doktora. 

Przyszedł doktor, kocicę bada 

I w te słowa do niej powiada: 

 

Pani się musi kurować, 

Nie pani na myszki polować! 

Ale najpierw trzeba rzucić palenie, 

Doradzam to pani szalenie! 

Bo jeżeli tak dalej pójdzie 

To wkrótce życie z pani ujdzie! 
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Na to kocica: 

 

Ależ drogi panie doktorku! 

Ja już nie palę od zeszłego wtorku! 

Od kiedy nóżka mi drętwieć zaczęła 

I z tego powodu myszka mi umknęła, 

Od kiedy serduszko mi łopoce, 

Gdy na płotek sobie wskoczę, 

Ja już nie palę ani troszeczkę, 

Tylko codziennie, krótką chwileczkę 

Posiedzę sobie przy mężu kocurze, 

Który fajeczkę sobie kurzy, 

Żeby choć zapach papieroska 

Dotarł do mego małego noska. 

 

Na co pan doktor oburzony: 

 

Ależ z pani jest zwierz szalony! 

Oboje palenie rzucić musicie, 

Bo wkrótce marnie skończycie! 

Nie dla was będą na myszki polowania, 

Nie usłyszycie już ich cichego szurania, 

Nie dla was po ogrodzie harcować, 

Ani po dachach nocą marcować! 

Dla was laseczka do podpierania, 

A wkrótce dołek do zakopania! 

Co rzekłszy wyszedł oburzony. 

Co koty zrobiły, tego nie wiemy 

Tylko to jedno ci powiemy: 

Morał z tej historii jest taki kotku- 

Jeśli chcesz być zdrowy w środku, 

Jeśli chcesz na myszki polować 

I z kolegami na dachu, na słonku plażować 

To nie sięgaj po papieroska, 

Bo papieros to na twoje zdrowie kosa. 


