
Kabaret OT.TO, Co, gdzie, kiedy, jak
Dzień dobry - to my. Dzień dobry - to wy? Dzień dobry to my - kabaret OT.TO dzisiaj wita was Już zaczynamy trzy, dwa, raz. Dzień dobry - to my. Dzień dobry - to wy? Przeróżne piosenki dzisiaj dla was mamy, a kilka z nich Opowie o niezwykłych tych... no wiecie Z tych piosenek się dowiecie, co wyrabia się na świecie Wiedzieć będzie każdy z was co, gdzie, kiedy, jak. Lecz pytań jest moc, tych pytań jest moc Nie wszystkie są łatwe i na wiele z nich jest czasem - fakt Porządnych odpowiedzi brak. Tych pytań jest moc i nowe są wciąż I mało kto wie naprawdę skąd tu odpowiedzi brać Na pytania takie jak:Ile słoni jest w Arktyce, kogo nosi się w lektyce Czemu co dzień wstaje słońce, kij dlaczego ma dwa końce Jak podzielić pół połowy, z czego mleko robią krowy Chciałby wiedzieć każdy z nas co, gdzie, kiedy, jak. Lecz pytań jest moc, tych pytań jest moc Nie wszystkie są łatwe i na wiele z nich jest czasem - fakt Porządnych odpowiedzi brak. Tych pytań jest moc i nowe są wciąż I mało kto wie naprawdę skąd tu odpowiedzi brać Na pytania takie jak:Czemu tydzień ma dni siedem, skąd się wzięło słowo "nie wiem" Czym fortepian myje zęby, czym się czeszą małe zebry Ile wody jest w lodówce, co w prezencie zanieść mrówce Co żółw robi gdy go swędzi, co wyrośnie z dwóch żołędzi Ile lat ma kamień stary, gdzie znajdują się wagary Chciałby wiedzieć każdy z nas co, gdzie, kiedy, jak. Ile dziur posiada ser, jak się z mąki robi klej I dlaczego pewien kot lubi wchodzić wciąż na płot Jak tu pomalować sen, z plasteliny zrobić dżem Czemu bęben robi bum, czemu wąsy nosi sum Z czego zrobić kilo mgły, skąd wziąć krokodyle łzy W jaki sposób słodzić sól, czemu czasem boli ból Co robić gdy, co robić gdy Pytania się mnożą ciągle nowe a na żadne z nich Nam nie chce odpowiedzieć nikt. Czytać dużo i oglądać, wszystko można znaleźć w książkach Zerkać czasem do słownika, no i oczywiście pytać. Czytać, pytać, pytać, czytać, to się może kiedyś przydać Wiedzieć będzie każdy z was co, gdzie, kiedy, jak.
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