


kompilacja wierszy ]ana Brzechwy 
i piosenek z filmu ''Akademia Pana Kleksa" 
według pomysłu jaku ba Gwita 

7. ~ 
występują: 

Ewa Filipowicz Jakub Gwit 

Tomasz Łuczak Janusz Lewandowski 

W spektaklu wykorzystano nagrania 

utworów Andrzeja Korzyńskiego 
w aranżacji Macieja Cybulskiego 

w wykonaniu zespołu muzycznego w składzie: 
Maciej Cybulski - instrumenty klawiszowe 
Maciej Kaźmierski - perkusja 
Wojciech Gunia - kontrabas 
Arkadiusz Głogowski - puzon 

WITAJCIE 
W NASZEJ BAJCE 

Słoń zagra na fujarce 
Pinokio nam zaśpiewa 
Zatańczą w koło drzewa 
Bo z nami jest weselej 
Ruszymy razem w knieje 
A w kniejach i dąbrowach 
Przygoda już się chowa 

ł 

My ją znajdziemy sami 
My chłopcy z dziewczętami 
A wtedy, daję słowo 
Że będzie kolorowo 

Witajcie w naszej bajce! 
Serdecznie zapraszamy naszych milusińskich na 
niezwykłe spotkanie z muzyką, literaturą i te
atrem! Wyruszmy razem w wesołą podróż do 
krainy zabawy i radości, wierszy fana Brzechwy 
i jakże lubianych piosenek z filmu o cudownym 
profesorze Ambrożym Kleksie. Mamy nadzieję, 
że taka wyprawa spodoba się nie tylko dzieciom, 
ale i rodzicom, którzy chętnie przypomną sobie 
czasy beztroski i zabawy. 

Jakub Gwit 

RYBY, ŻABY I RAKI 

Ryby, żaby i raki 
Raz wpadły na pomysł taki, 
Żeby opuścić staw, siąść pod drzewem 
I zacząć zarabiać śpiewem. 
No, ale cóż kiedy ryby 
Śpiewały tylko na niby, 
Żaby na aby-aby, 
A rak byle jak. 

Karp wydął żałośnie skrzele, 
Słuchajcie mnie przyjaciele, 
Mam sposób zupełnie prosty 
Zacznijmy budować mosty 
No, ale cóż kiedy ryby 
budowały tylko na niby, 
Żaby na aby-aby, 
A rak byle jak. 

Rak tedy rzecze: rodacy 
Musimy się wziąć do pracy. 
Mam sposób zupełnie nowy 
Zacznijmy kuć podkowy 
No, ale cóż kiedy ryby 
kuły tylko na niby, 
Żaby na aby-aby, 
A rak byle jak. 

Odezwie się więc ropucha 
Straszna u nas posucha, 
Coś róbmy, coś zaróbmy, 
Trochę żywności kupmy 
]est sposób, ja wam mówię, 
Zacznijmy szyć obuwie 
No, ale cóż kiedy ryby 
Szyły tylko na niby, 
Żaby na aby-aby, 
A rak byle jak. 

Lin wreszcie tak powiada 
Czeka nas tu zagłada, 
Opuściliśmy staw przeciw praw~! 
Musimy wrócić do stawu 
I poszły. Lecz na ich szkodę 
Ludzie spuścili wodę. 
Ryby w płacz, reszta też, lecz czy 
łzami 

Zapełni się staw? Zważcie sami, 
Zwłaszcza, że przecież ryby 
płakały tylko na niby, 

RĘCE I NOGI 

jak wiadomo z zoologii 
Każdy koń ma cztery nogi 
Ale kto z uczonych wie 
Czemu cztery, a nie dwie? 
Struś nogami biega dwiema 
A wąż nawet jednej nie ma, 
Taki kangur, rzec by można 
To istota czworonożna 
Ale gdy go puścić w ruch 
Nóg używa tylko dwóch 
Małpa nie ma nóg lecz ręce 
Obliczyłem je naprędce 
Cztery ręce ma nie dwie 
I dlatego tak się zwie 
Co jest lepsze? Ręce cztery? 
Cztery nogi? Będę szczery 
I otwarcie wyznam wam: 
Chcę mieć to, co właśnie mam 
Mam dwie nogi i dwie ręce 
Wcale nie chciałbym mieć więcej 
Stąd się właśnie pewność bierze 
Że nie jestem ptak ni zwierzę 
Tylko człowiek, starszy pan 
Który zwie się 

- Brzechwa ]an 

Żaby na aby-aby, 
A rak byle jak. 

IJ,gl.4}tnplarz bezpłatny 



PIŁKARSKIE MALUSZKI 

zajęcia ogólnorozwojowe 

dla dziewczynek i chłopców 

v od 6. miesiąca do 5. roku życia 

małe a-osobowe grupy 

aktywny udział rodzica w zajęciach 

specjalnie zaprojektowany sprzęt 

trenerzy przeszkoleni w Anglii 

www.soca ots.pl (91) 350 95 60 

Manager Regionalny Szcz 
Piotr Junka 
kom.: 512372856 
e-mail: piotr.junka@socatots.pl 
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