Scenka propagująca życie bez nikotyny
„Jacuś palacz”

Osoby:

Jacek -nastolatek
Olek- brat Jacka
Kazio i Adam- ich przyjaciele
SCENA I
Olek, Kazio i Adam rozmawiają w pokoju Olka.

Olek
Nie wiem, co się dzieje,
Chyba całkiem oszaleję.
Kazio
Powiedz szybko, co cię męczy.
Jaki problem dziś cię dręczy?
Olek
Mój brat Jacek jakiś chory.
Wciąż zmieniają się kolory
jego zdrowej niegdyś twarzy,
jakiś chudy, wciąż mniej waży.
Ciągle kaszle, spać nie może
I się czuje co raz gorzej.
Adam
To jest problem bardzo duży.
Coś Jackowi niezbyt służy.

Olek
A najgorzej, że rodzice
żyją w stresie i panice.
Włosy z głowy wyrywają
I ciągle się zamartwiają,
Bo choroba tajemnicza,
Jest tak trudna do wykrycia.
Adam
Zapytajmy Jacka, co to znaczy. Może
on nam wytłumaczy.

SCENA II
Te same osoby. Wchodzi Jacek, który bardzo źle wygląda. Twarz ma zielonego koloru, ciągle kaszle.

Adam
Jacku, Jacku, cóż się stało? Nic
już z ciebie nie zostało.
Jacek
Co ty pleciesz, drogi brachu,
Nie rób tutaj mi obciachu.
Wszystko w porzo, git i fajo,
Tylko, że mi żyć nie dają.
Jakieś Olek plecie bzdury,
Ale posuń że się który,
Bo zmęczyłem się okropnie,
a przeszedłem aż trzy stopnie.
Kazio
Coś tu śmierdzi, nic nie czujesz?
Jacku ty powietrze psujesz.
Znam choroby twej przyczyny.
Przyznaj się do swojej winy.
Papierosy palisz skrycie
I tym skracasz sobie życie.
Adam
Wstydź się drogi przyjacielu,

Ale masz kolegów wielu.
I ze szpon nałogu twego
wyciągniemy cię kolego.
Wszyscy wychodzą

SCENA III
Spotykają się Olek i Kazio

Kazio
Jak tam Jacek, , wyleczony?
Olek
Odmieniony, uzdrowiony.
Ledwie papierosy rzucił,
Już rumieniec mu powrócił.

Rap o szkodliwości palenia

Co ty robisz człeniu drogi,
przez twe okropne nałogi
tracisz życie na życzenie,
chociaż widzę lekko nie jest.
Ja ci człeniu dziś pomogę
i z nałogu cię wyzwolę.

Co ty z tego gościu masz,
zamiast śniadania
szluga czeka do zjarania
i od rana do wieczora męczy
cie choroba tytoniowa

Nastrój kiepski masz okropnie ,
co raz gorsze twoje stopnie.
Czy ktoś widział coś takiego ,
umrzeć możesz nasz kolego.
Popatrz na nas na kolegów
czy jaranie jest w obiegu?
Nie pal nie pal
bo palenie niszczy zdrowie na życzenie
Kiedy palisz papierosy
dajesz sercu mocne ciosy
Jeszcze mleko masz pod nosem
a już buzia z papierosem
Najpierw płuca, potem serce, brzydki oddech, żółte ręce.
Kiedy wdychasz nikotynę,
płuca twoje są zatrute
z jednym wdechem i wydechem
skracasz życie o minutę.
Muzyka
http://www.youtube.com/watch?v=J3r-ct0haZg
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