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ŻUK 

Do biedronki przyszedł żuk, 

W okieneczko puk-puk-puk. 

Panieneczka widzi żuka: 

„Czego pan tu u mnie szuka?" 

Skoczył żuk jak polny konik, 

Z galanterią zdjął melonik 

I powiada: „Wsla11, biedronko, 

Wyjdź, biedronko, przyjdź na słonko . 

Wezmę ciebie aż na łączkę 

I poproszę o twą rączkę". 

Oburzyła się biedronka: 

„Niech pan tutaj się nie bł~ka, 

Niech pan zmiata i nic lata, 

I zoctawi lepiej mnie, 

Bo ja jestem piegowata, 

A pan - nic!" 

Powiedziała, co wiedziała, 

I czym prędzej odlecial<i, 

Poleciała, a wieczorem 

Slub już orała - z muchomorem, 

Bo od środka aż po brzegi 

Miał wspaniale, wielkie pie&i. 

Stąd nauka 

Jest dla żuka: 

żuk na żonę żuka szuka. 

(Jan B cchwa) 
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KOCHANE DZIECI; 

za chwilę wygasną światła na widowni, pod
niesie się kurtyna i wejdziecie w zaczarowany 

świat baśni. 

Ba 'ni, którą nasz teatr przygotował z myślą 
o Was. 

Dziś S<l to „Czerwone pantofelki" Andersena, 
duńskiego bajkopisarza, wielkiego przyjaciela 
Dzieci. 
W jego basniach występuje czarodziejski 
świat kwiatów, zwierząt, wróżek, złych du 
chów i dobrych ludzi. Na pewno znacie cho• 
ciaż jedną z nich. Może „Brzydkie kaczątko", 
„Królową śniegu", „Dziewczynkę z zapałka

mi"? Jeśli nic - poproście o przeczytanie 
Mami;, a najlepiej Babcię, bo Babcie opowia
dają bajki najlepiej i mają więcej czasu. 
„Czerwone pantofelki" opov. iadają przygod3 
Karen - dziewczynki, która tak bardzo lu
biła tai1czyć, że zapoń1inała o całym świecie. 
Pewnego dnia spotkała wędrownych kuglarzy 
i... sami zobacz; cie czym się ta znajomość 
skoricz j'. 

A w domu, już po przedstawieniu, pokoloruj
cie i wytnijcie program, który dla Was przy
gotowaliśmy. Wycięte domki ustawcie, zmruż· 
cie oczy i baśń muje si~ dalej, 
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SROKA 

Siedzi sroka na żerdzi 
I twierdzi 
Ze cukier jest słony, 
Ze mrowka jest większa od wrony, 
że woda w morzu jest sucha, 
Ze wół jest lżejszy niż mucha, 
Ze mleko jest czerwone, 
Ze żmi.ia gryzie ogonem, 
Ze raki rosnq na dębie, 
Ze kowal ogiei'1 ma w gębie, 

Ze najlepiej fruwają krowy, 
Ze na5ładniej śpiewają sowy, 
Ze bocian ma dziób zamiast głowr, 
Ze lód jest gorący, 
że ryby się pa~<i na łące,. 
Ze t rawa jest blaszana, 
Ze noc zaczyna się z rana . 
Ale n :kt tego wszystk iego n ie słucha, 

Bo wiadomo. że sroka jest kłamczucha . 

(Jan Brz~hwa) 




