
Koty, Semaforro - Kot Kolejowy
Semaforro - co za kot!
On zna kolejowy szlak
Na peronie słychać szum
Jedenastą mamy punkt
Pociąg czeka, zaraz jechać czas
Gdzie Semafor, nasz Semafor?
Trzeba wołać przez megafon
Bo bez niego powie Bon Voyage!
Bagażowi i związkowcy
Nawet córki zawiadowcy
Wypatrują tu i tam
Gdzie Semafor, nasz Semafor?
Imię skłania do metafor
Ale co on robi nam?
"Jedenasta zero dwie
Ja spokojnie zjawiam się
Przecież rozkład jazdy dobrze znam!
Uspokajam cały zgiełk
Ja w pocztowym byłem, gdzie
Rutynowy obchód mam"
Potem jeden skok
Potem koci wzrok
Co zielony sygnał da
Na północy cel
Na północy biel
Pociąg szybko pomknął tam
Semaforro - co za kot!
On zna kolejowy szlak
"Teraz już uwijam się
Sam konduktor prosił mnie
Bym na oku sleeping miał
Gdy konduktor znowu śpi
Gdy pasażer słodko śni
To nad nimi czuwa - tylko ja!"
Idzie żwawo korytarzem
I podgląda śpiące twarze
Nie pomija przy tym żadnej z nas
Patroluje wielki skład
Kontroluje wielce rad
I o wszystkim zawsze pierwszy wie na czas
On nie mrugnie nawet okiem
Gdy przeszywa ludzi wzrokiem
Bo najbardziej ze wszystkiego ceni ład
Kiedy wagon ma na oku
To panuje święty spokój
To Semafor nas przywitał, a nie Wars
Tam za dalą dal
A tu wszystko gra
Bo tak jest, kiedy pieczę ma kot
Jedzie pociąg na czas
Do północnych miast
Ten kot na właściwy wszedł tor
"To doprawdy miły gest
Gdy imienny bilet jest
Powieszony na przedziału drzwiach
I sam przedział, kiedy lśni
Kiedy pościel jest na trzy
Poskładana równo w szwach
Światło można zmienić też
Jaśniej, ciemniej - jak sam chcesz
Można włączyć wiatrak albo nie
Umywalka raczej mała
Ale lśniąca, czysta, biała
No i okno znów domyka się



Gdy konduktor chodził smutny
Pytał wkoło z marnym skutkiem:
"Czy herbatkę z mlekiem dać?" -O NIE!!!
Szedłem za nim równym krokiem
Podpatrując czujnym okiem
Czy też wszystko w porządeczku jest"
Gdy w kuszetkach ktoś
Już się wspiął na szczyt
To zasypiał spokojnie, bo
Jest tylko stuk kół i nie ma szur-szur
W pociągu nie jedzie ni myszka, ni szczur
Bo dostęp Semafor zamyka i kot
Jedyny pospieszny kot
Semaforro - co za kot!
On zna kolejowy szlak
Semaforro - co za kot!
On zna kolejowy szlak
"Tak czuwałem całą noc
Otulony w ciepły koc
I herbatki pociągając czasem łyk
A gdy w oczach czułem sól
Lałem szkockiej pół na pół
I spokojnie mogłem dalej łapać pchły
Pasażerów zmorzył sen
Więc ja tylko jeden wiem
Kto przebywał o tej porze na peronie
W Koziej Wólce wszyscy spali
I nie widział nikt z oddali
Zawiadowcy, co pozdrowił mnie w ukłonie
Gdy już pociąg w Romie stał
Oddział straży miejskiej miał
Przypilnować, czy na rampie wszystko gra"
Lecz to zawsze miło jest
W Romie jest podróży kres
Kot pilnuje, by bagaże każdy miał
Potem para BUCH!
Potem ogon w ruch
Każdy gest ten łapie w lot
Tak mówi bez słów
Zobaczymy się znów
Jedyny pospieszny kot!
Jedyny pospieszny kot!
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