
Jak myszki domku szukały 

 

Oto bajka jest o myszkach, 

o wygodzie i o zyskach. 

W starym lesie stoi chatka, 

a w niej mieszka mysia matka, 

co choć sama biedę klepie, 

dla swych dzieci chce najlepiej. 

 

Dwoje mysząt urodziła, 

co dzień życia ich uczyła: 

czym oszczędność jest i praca, 

że współpraca się opłaca. 

Wymarzyła sobie skrycie, 

aby w zgodzie szły przez życie. 

 

Kom i Fort – tak je nazwała. 

A gdy już je odchowała, 

rzekła do nich uroczyście: 

„W swoje łapki weźcie życie. 

Czas już iść na własne śmieci. 

A więc w drogę, moje dzieci”. 

 

Poszły myszki wraz ze świtem. 

Aż tu nagle jedna z piskiem 

przystanęła w skraju lasu: 

„Mam iść dalej? Szkoda czasu! 

Zobacz, jaki zacny domek! 

Chcę w nim spędzać każdy dzionek!” 



 

Tak jak rzekła, tak zrobiła. 

Norkę sobie urządziła. 

Fakt, że mała, fakt, że ciasna, 

ale za to norka własna. 

W domku okna były stare, 

hulał wiatr przez każdą szparę. 

 

Piec na węgiel – nie ma lekko, 

od łopaty łapki cierpną. 

Dużo pracy trzeba włożyć, 

żeby w cieple sobie pożyć. 

Kom pracuje w pocie czoła, 

czarno z węgla dookoła. 

 

Kom się jednak nie poddawał 

i do pieca węgiel wkładał. 

Aż tu kot, co Smog się zowie, 

raz przyczaił się gdzieś w rowie. 

Gwałtem norkę opanował. 

Ufff, Kom uciekł i się schował. 

 

A Smog chętnie się rozgościł 

i przy piecu się umościł. 

Tam napawa nosek dymem, 

który z węgla co dzień płynie. 

I tak czeka, by zaszkodzić, 

temu, kto doń będzie wchodzić. 

 



A w tym czasie w innej chacie 

Fort spożywał swą kolację. 

I z podziwem patrzył wokół, 

jakie świetne jego lokum. 

Jest wygodnie, jest bezpiecznie, 

Może da się tu żyć wiecznie? 

 

Piec na prąd – wygoda wielka, 

pazur Smogu tu nie sięga. 

I choć w oknach widać dziury  

- to wychładza stare mury - 

myszka prąd tylko podkręci. 

I już ciepło większe leci. 

 

Ale takie rozwiązanie 

okazuje się nietanie. 

Rachunki za ogrzewanie 

przerywały myszce spanie. 

Wyjątkowo sroga zima 

oszczędności wykończyła. 

 

Wszedł komornik, dom odebrał. 

A co z Fort? O to już nie dbał. 

Nasz Fort błąkał się po świecie, 

aż na Kom wpadł nagle w lecie. 

I tak myszki uradziły: 

„Wspólnie domek urządzimy!”. 

 

Dni minęły trzy lub cztery, 



wybrzydzały na kwatery. 

W końcu taka się trafiła, 

która braci zachwyciła. 

Już wiedziały nasze myszki, 

skąd są straty, skąd są zyski. 

 

Okna stare były, owszem. 

Wymieniły je na nowsze. 

I już przez nie wiatr nie hulał, 

a w myszkach pękała duma. 

Piec na węgiel wyrzuciły, 

pompę ciepła założyły. 

 

I już niższe są rachunki, 

już nie braknie na sprawunki. 

Już się żyje myszkom świetnie, 

lecz być może jeszcze lepiej. 

Więc fachowców zatrudniły, 

którzy norkę ocieplili. 

 

Teraz nasze myszki małe 

oszczędzać nie muszą wcale. 

W norce ciepło i wygodnie, 

a w tych czasach również modnie. 

I smog uciekł, gdzie pieprz rośnie. 

Myszkom żyć jest dużo prościej. 

 

To już koniec bajdurzenia. 

Czas spełniać własne marzenia. 



Kto jest sprytny i główkuje, 

puentę wnet z bajki wysnuje: 

Tam KOM i FORT - święta racja! 

gdzie termomodernizacja! 


