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GDY TATĘ ZŁAPIE KATAR  
 
 
Solo 1 Tatę złapał katar - to już koniec 

 Na nogi cały świat postawi wnet 
 Zacznie zrzędzić niczym mały chłopiec 
 Będzie się użalał cały dzień 
 

Solo 2 Mięczak! 
Chór Tak! Tak! Tak! 
 
Solo 1 Pogotowie pędzi już z pomocą 

 Katar przecież to poważna rzecz 
 Posłuchaj go jak przeokropnie kaszle 
 By uwagę całą tylko mieć 

 
Solo 2  Tak, tak, to cały on! 
 
Refren  
Chór Gdy tatę złapie katar - to już koniec 

 Na głowie zaraz staje cały dom 
 Bez przerwy woła mamę i marudzi 
 Dlaczego dziś? Dlaczego on? 
  
 Gdy tatę złapie katar - to już koniec 
 Apteki pół się znajdzie w domu, lecz 
 Nie wystarczy mu herbata z miodem 
 Uwaga mamy - najcenniejsza rzecz! 
 

Solo 1 Ale to wcale nie koniec 
Chór Nie?  
Solo 1 Nie, niestety nie! 

  
 Zaglądam dzisiaj do pokoju taty 
 W skowronkach siedzi i ogląda mecz 
 Z radością mowię mamie: już lepiej 
 Wtem słyszę tatę – i jęk: 
 „Och jak się czuję źle!” 
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Solo 2 Spryciarz!  
Chór Okropny!  
 
Solo 1 Rano wstaje z lóżka całkiem zdrowy 

 A to pech, bo mama grypę ma 
 A w jego oczach strach 
 No i zdziwienie 
 „Jak to? Przecież w tym domu choruję tylko ja” 

 
Solo 1 Typowy facet!  
 
Refren  
Chór Gdy tatę złapie katar - to już koniec 

 Na głowie zaraz staje cały dom 
 Bez przerwy woła mamę i marudzi 
 Dlaczego dziś? Dlaczego on? 
  
 Gdy tatę złapie katar - to już koniec 
 Apteki pół się znajdzie w domu, lecz 
 Nie wystarczy mu herbata z miodem 
 Uwaga mamy - najcenniejsza rzecz! 

 
Refren  
Chór Gdy tatę złapie katar - to już koniec 

 Na głowie zaraz staje cały dom 
 Bez przerwy woła mamę i marudzi 
 Dlaczego dziś? Dlaczego on? 
  
 Gdy tatę złapie katar - to już koniec 
 Apteki pół się znajdzie w domu, lecz 
 Nie wystarczy mu herbata z miodem 
 Uwaga mamy - najcenniejsza rzecz! 

 
Solo 1 Tatę złapał katar…  
 
Chór Uwaga!  
 
 
 
 


