Autorką bajki jest:
Hania, lat 8 lat - lubi gotować z tatą, a potem oczywiście zjadać to, co razem przyrządzili. Uwielbia
koty i chętnie się nimi opiekuje. Uczy się grać na skrzypcach i lubi rysować.

Babeczka i inne kotki
1.
Pewnego razu, w pewnym mieście mieszkała rodzina Kotowskich. Pani Amelia, pan
Marek i ich dzieci: Julka, Olga i Piotrek. Mieszkali w domku niedaleko Krakowa.
Tego dnia dostali zaproszenie na urodziny kolegi taty. Ponieważ ta impreza była dla
dorosłych, dzieci zostały w domu. Nie martwcie się, Olga ma 17 lat i może zająć się młodszym
rodzeństwem. No i rodzice pojechali. Dzieci zostały w domu.
Julka poprosiła Olgę, by wyszły na dwór. Olga zgodziła się. Poszli na ulicę. Gdy byli już
przy samym końcu drogi, zobaczyli kotkę. Była ledwo żywa. Piotrek wziął kotkę na ręce i
poszli do domu. Dali kotce mięso i mleko. Gdy rodzice wrócili do domu, dzieci opowiedziały
im, co się wydarzyło.
Następnego dnia, w drodze do liceum, Olga, w tym samym miejscu, co znalazła kotkę
(czyli na końcu ulicy), zobaczyła zatrzymujący się samochód. Nagle otworzyły się drzwi. Olga
zamarła. Z samochodu wyszedł dorosły pan. W ręku trzymał kota. Olga niepewnie
powiedziała:
– Co pan z nim robi?
Człowiek odpowiada:
– Na co komu takie koty. Jest już stary i nie nadaje się do łapania myszy.
Olga krzyknęła:
– Przecież ten kotek nie będzie miał domu!
– No i co?
– To! – odpowiedziała Olga. Wyrwała mu z rąk kotka i pobiegła do domu. Zostawiła go pod
opieką mamy, a potem poszła do liceum.
Tymczasem w domu Piotrek leży w łóżku, bo okazało się, że jest chory. Mama siedzi
koło Piotrka i głaszcze kotki. Piotrek mówi:
– Jak nazwiemy kotki?
– Jak tylko chcesz – odpowiada Mama.
Piotrek chwilę się zastanawia, a potem mówi:
– Babeczka i hm... hm…
– Kot będzie nazywał się Hm…?
– Nie Hm…, tylko Bąbel.
– Już rozumiem – mówi Mama.

2.
Julka szuka telefonu taty, bo bez niego nie ruszą się z domu. Julka w zasadzie nie lubi
chodzić do szkoły, ale dzisiaj jakoś wyjątkowo chce. Okazało się, że telefon jest lodówce, tam,
gdzie są jajka. Julka wreszcie może iść do szkoły.
Piotrek i Mama idą na śniadanie. Mama proponuje:
– Zrobimy deser?
– Jaki? – pyta Piotrek.
– Nie wiem – odpowiada Mama.
– Może hm… hm…
– Znowu to twoje hm…? – mówi mama.
– Nie, nie, nie, nie, nie hm…!
– Tylko co?
– Babeczki!
– Zwariowałeś? Nie umiem robić kotków! – zażartowała Mama. – Zaraz zrobimy babeczki –
mówi.
– Super! – wykrzykuje Piotrek.
Mama bierze: 2 szklanki mąki, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, 0,5 szklanki cukru, 2
łyżeczki cukru waniliowego, 2 łyżki kakao, 0,5 tabliczki gorzkiej czekolady, 1 jajko, 0,5 szklanki
oleju, 1 szklankę mleka. Suche składniki miesza razem w misce. Osobno miesza mokre
składniki: jajko, olej oraz mleko. Dodaje do masy i miesza do połączenia składników. Do masy
dodaje pokrojoną w małe kawałki czekoladę lub dropsy. Nastawia piekarnik na temperaturę
200 stopni. Metalową formę do muffinek wyłożyła papierowymi papilotkami. Wypełniła
foremki ciastem do wysokości około 1 cm od brzegu, zostawiając miejsce babeczkom, żeby
wyrosły. Blachę wstawiła do nagrzanego piekarnika, piekła około 20-25 min
Gdy Julka, tata i Olga przychodzą do domu, czekają na nich babeczki.
– Babeczki! – krzyczy Julka i biegnie do babeczek.
– Nie tak szybko, panienko – mówi Tata. – Najpierw umyj ręce.
– Wrrrrrr! – odpowiada Julka.
Tata, Olga, Piotrek i mama też idą umyć ręce. Gdy wszyscy przychodzą do jadalni,
widzą Julkę, która „pożera” babeczki.
– Ile babeczek zjadłaś?
– Ymm… mniam, mniam. Edną – odpowiada Julka z zapchaną buzią. – No mołe dłe.
– To niemożliwe. Były 24 babeczki, a jest 18.
– No dobła, cheść.
Nagle babeczka wypada jej z buzi i wtedy podbiega Babeczka.
– Porwałaś mi babeczkę!

Babeczka miauczy: miau, miau i wypluwa babeczkę.
– Nie, dziękuję, już ją zjedz – mówi z niesmakiem Julka.
Babeczka tylko miauczy, a potem odchodzi.
3.
Wkrótce Babeczce i Bąblowi rodzą się kocięta. Są takie słodkie! Ale to już inna
historia.
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