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Kto nam śmiechu tyle dał. 
Co ten szympans, czyli małp, 
Bo zapragnął nagle być człowiekiem. 
Czasem to mu tak, jak dziś, 
Strzeli do łba małpia myśl, 
Lecz z pewnością mu to przejdzie z wiekiem. 

Przejdzie umysłowy chrzest. 
Lecz na razie jest. jak jest. 
I jest dobrze, bo to radość niesie -
Nie daj się gdzie indziej wziąć. 
Tytus, zawsze z nami bądź, 
Tytus. Tytus! Zawsze z nami bądź! 

WITAJCIE! 

Już po raz drugi na naszej scenie występuje 
znany powszechnie małpolud Tytus oraz jego 
przyjaciele. Razem tworzą znakomitą paczkę 

- świetnie się bawią i pomagają sobie w każdej 
sytuacji. Mieć dobrych przyjaciół to nieoceniony 
skarbi 

Tylko ten Tytus ... Zawsze ten Tytus„. 
Gubi się, gdy jest potrzebny, działa na prze

kór, jest niesforny, uparty i zarozumiały. A jednak 
tak ogromnie sympatyczny. 

Wyobraźcie sobie, jak smutny by/by świat, 
gdyby Papcio Chmiel, czyli znakomity rysownik 
p. Henryk Chmielewski, nie stworzy/ kiedyś tego 
najbardziej zwariowanego szympansa, który na 
silę chce się uczłowieczyć i ciągle przy tym wpada 
w niewiarygodne tarapaty. A przy tym okazuje 
się, że to nie zawsze ludzie mają prawo go 
uczłowieczać, bywa czasami odwrotnie„. 

Jeśli polubiliście Tytusa za jego spontanicz
ność, szczerość i naturalność, to wytnijcie zna 
czek wydrukowany na sąsiedniej stronie, przy
pnijcie go do ubrania i noście z uśmiechem na 
buzi. 

A maże ktoś z Was założy FAN-KLUB TYTUS4? 

Powodzenia! 
Wasz Teatr 
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