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Marsz chłopców 

Był raz jcde:i taki ID <!dry , 

Że drugiego nie ma nic, 

Nie odróżn iał psa od flądry 

li tery A od Il. 

Tralla-la, tralla-la 

A - he - ce - de - e- ef - g. 

Inny znów uczony jeden 

Ciężar wiedzy musiał n:cść, 

Trzy plus cztery - mówił siedem, 

Cztery plus trzy - mówił sześć. 

Tralla-la, tralla-la 

1-2-3-4-5-6 

My dwaj za to wszystko wiemy, 

Co to minus i co plus 

Trzeba odjąć - odejmiemy 

l\Inożyć proszę: raz, dwa, już. 

Tralla-la, tralla-la 

Co trudnego w tym, no cóż? 

Przebiegli śmy kawał świa ta 

Widzieliśmy dużo, lecz 

Trzeba sporo figlów spłatać 

I niejedną wyśmiać rzecz. 

Tr~lla-la, tralla-la 

I nie jedną wy;miać rzecz. 

(bis) 

(bis) 

(his ) 

Dzirci<;c)' Teatr l.a lr·k „PINOKIO" zało7ony 

w cznwcu 1946 r. przez Łódzki Oddział TPD, pro

" arizony był przez tę instytucjr do listopada l 949 r. 
W listopadzie teatr zos tał przPjęty przez Państwo 

i j1·.-1 jednym z siedmiu, upań>'twowionych do tr·j 
1·hwili, Teatr1iw Lalkowych. Tt·atr „PINOKIO"' ma 

na celu dostarcżenie jak najlicznie1szym rze„zom 

dziatwy rozq wki artystyc7.nPj o gl~ bszyf'h "artośc iach 

wychowawnych. 

'fratr organizuje widowiska dla przecl.,zkoli, szkól. 

rnkladó„, wychowawczych i na :zaproszenia różnych 

ir.~tyl ll <' ji. 

Wirlo" iska orłh) wa j ą 01 r !'Ot!zit·nn iP w dni po
w, z1·d nil' w mia r<; zamówień . W każd 11 niedziP)ę 

i ~ " i\'IO o godz. 12 l1'atr clajr widowisko otwarłe dla 
-zn,a·j public-zno~ci 

Opracowano i grano nas tę pują<:c "ztuki: 

l. .. O Żarzku Szkolaczku" - ~[. Kownackiej. 

2. ,.Higtoria cała o niebi1 ·~kich 111 igdala"h„ - - L Krze·· 
rni f• nif-'ckiPj . 

:t .. Cztery mile 
. ,. r 

za piet: M. Kownar;kiej. 

4 ... Dziwny Doktór" część [ wg. Lofftinga. w opra
l'owanin \. Stras•;inanow»j. 

.1 . „Dziw n\ Doktór w A fryc„" czrśi- IL wg Loff

tinga, w opracowaniu A. S tra>smanowrj. 

(i . . ,PINOKIO" - wg Collodi1"iro - A. \laJiqf'w· 

' ir go. 

7. ..Czarodzi1-j ~ki kalosz" -- . Mat w irj1·wu w t ł um. 

W. Par„<:kicj. 

I!. •. Will.. ~oza i k I •:' la" - J ana Crabo1 . ki1'gn. 
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NOWA SZATA 
, 

I< RO LA 
sztulw Aleksandra Maliszewskiego 

wg. bajki Andersena 

widowislw w 3~ch aktach 

OSOBY BAJKI: 

lanek 

Franek 

Król 

Królowa 

Mistrz ceremonii 

I'odslcarbi 

Wartownik 

Przekupka 

Herold I 

Herold II 

- Danuta Riurkowska 

- Wanda Wojtaniec 

Grzegorz ślosarski 

Maria Sclwbó~na 

Zbigniew Wroniszewski 

Zbigniew Barczewski 

Ryszard Sikorski 

- Zofia Wojciechowska 

- Szczepan Ch~cirisU 

- Marian Kałuziriski 

Papuga, tancerki, ludzie z tłumu, osiołki. 

Lalki, dekoracje. projektowały: 

Teresa Kulejowska i Julia Wagnerowa. 

Reżyseria Mar ta I anicowa 

]'yfnzyka Maciei Zalewski 

Mechanizator - Zygmunt .Tanie. 

Nasza piłeczka 

Nasza piłeczka - z n;ki do ręki 

Leci i lec i z rytmem piosenki. 

Tra-Ja-!J..Ja, tra-la-la-la-la 

Tra-la-la- la-la-la, tra-b-la-la. 
Tra-Ja-fa .fa.Ja, tra-la-Ja.Ja. 

La-la-la. 

To sobie frunie w górę jak pta5zek, 

To znów przysiada na ręce nasze. 

To znów przysiada na ręce nasze. 
Tra-la-la -la (itd.). 

Raz, dwa, trzy, cztery, trzymaj, ach, trzymaj 

Ilaz, dwa, trzy, cztery, już jej tu nie ma 

Tra-la-la-la - itd.-

A jeśli tylko mocniej ją rzucić 

Poleci w górę i już nie wróci ... 

Tra-la-la-la - itd. 

/edn·a nitka 

Jedna nitka w poprzek 

Druga ni lka wzdłuż, 

Ej uważaj dobrze 

Ładny deseń złóż. 

Leć-że czółenko, leć 

Raz, dwa, trzy, cztery, pięć 

Trach, ciach, trach, ciach 

Leć-że czólenko, leć 

Leć czółenko, leć. 

Złota nitka z boku 

Z Jolu srebrną bierz, 
Niebieska wysoko 

Czeka, Ly ją wpleść. 

Leć-że czółenko, leć 

Raz, dwa, trzy, cztery, pięć 

Trach, ciach. trach, ciach 

Leć-że czółenko, leć 

Leć czółenko, leć. 
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