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c§Jłosenka i taniec dworek 
- kąpiel księżniczki 

~la nas rzecz to oczywista 
Ze księżniczka ma być czysta 
Więc codziennie młodej pannie 
Szykujemy kąpiel w wannie 

cXeby nigdy nie chorować 
Trzeba co dzień wyszorować 
Plecy, uszy, szyję, dłonie 
Włosy umyć zaś w szamponie 

@l!Jjąc twarz używać gąbki 
Szczotką wyszorować ząbki 
A kto pięt stwardniałych nie chce 
Niech wyczyści je pumeksem 

Uo podstawy są higieny 
O tym dobrze wszyscy wiemy 
Lecz nie każda wie dziewczyna 
Gdy dorastać już zaczyna 

cXeby zostać najpiękniejszą 
To jest rzeczą najważniejszą 
Aby w młodym będąc wieku 
Brać kąpiele ... w kozim mleku 

~~~~~~~~~~~o_n_ku~ 
Wśród młodych widzów, którzy pokolorują środkową 
stronę programu i prześlą Ją na adres Teatru, zostaną 

rozlosowane atrakcyjne nagrody. 
Pierwsze losowanie nagród odbędzie się 

w grudniu 1995 r.a d rugie w czerwcu 1996 roku. 
Informacje o wynikach konkursu pojawią się 

w medlach,a laureaci zostaną powiadomieni osobiście. 

cłJdy stąd wszyscy uciekali -~ 
Każdy chował sir gdzie mógł, I 
Ja wybiegłem pierwszy z sali, ~r,,. 
Ale wiatr mnie zwalił z nóg. ~ 

Ohońońo, 
lecz wiatr go zwalił z nóg! 

r:łi&m przeze mnie sir prI.etoczył, 
Wicher coraz silniej wiał. 
Gdy podniosłem w góq oczy, 
Tuż przede mną potwór stał. 

Ońońoho, 
, a przed nim potwór stał! 

Jf1epla miał jak dwa miesiące, 
A na czole wielki róg, 
Zrbów chyba tn.y tysiące, 
no i prawie sto par nóg. 

O ńońo!to, 
i prawie sto par nóg ! 

CJiJfelkie płetwy w boki straży/, 
Sycząc z nozdrzy parą zionął. 
A gdy rycząc pysk otwdlt.:JJ
W głrbi paszczy ogień płonął. 

O hoho!to, 
w głrbi paszczy ogień pł~on~ąEł~!-~;illlll„„..,-

~le widzr jak prI.yklrka I 
Paszczr rozwarł, zgina szyfr!!
Lecz, co dalej, nie pami(tam
Nie wiem.jakim cudem żyję. 

O hońolto, 
nie wie jakim cudem ż~y;~·e~!-----!f.11~ 
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