
Pieśń Pyra: Pyra Gospel Quire 

Daj mi dwa pyry już 

Give me two Pyry now 

Zabawa i śpiew A, d, f, g 

 

Oda do Pyra / lektor i grupa + ZABAWA Z LUDŹMI / 

Pyro! Wielkopolski tchnienie. 

Pyro! Smaku uwielbienie. 

Pyro! Rajski owocu ziemi. 

Pyro! Nic tego nie zmieni. 

Pyro! Towarzyszu gziki. 

Pyro! Nieokiełzany byt twój i dziki 

Pyro! Tłuczona, gotowana, smażona. 

Bądź nam NIEZWYCIĘŻONA!!!!!!!!! 

 

O Pyrach – rozmowa z ekspertem 

Reporter – Jak się powinno mówić: Pyr, czy Pyra? 

Ekspert – To zależy. Pyr na chłopca, Pyra na dziewczynkę. 

R- Czyli Pyry mają płeć? Jak ją odróżnić? 

E – Jak się zawoła: Pyr, Pyr – to przyjdą chłopcy, a jak Pyra, Pyra – dziewczynki. 

R – A bez wołania nie można tego odróżnić? 

E – Można. Po obraniu ze skórki dziewczynki bardziej się wstydzą. A chłopcy lubią być 

gotowani w mundurkach. 

R – Czy są jeszcze jakieś metody, które pozwalają ustalić płeć Pyrów? 

E – Tak. W podtlenku siarki, wzmocnionym nadtlenkiem wodoru dziewczynki barwią się na 

różowo, a chłopcy na niebiesko. 

R – I ostatnie pytanie. Czy Pyry wchodzą z sobą w związki partnerskie? 

E – Oczywiście, a skąd by się brały młode Pyry wiosną? Pod krzakami dzieją się takie rzeczy, 

że po prostu - burakom nie śniło. 

R – Dziękujemy. I żegnamy się staropolskim: Pyr z tobą i Pyr ci mordę lizał! 



Magia przysłów o Pyrach 

Konkurs – prowadzący i wybrane osoby z publiczności. 

Dokończ. Prowadzący czyta pierwszą część, a potem czeka na odpowiedź uczestnika i podaje 

własną wersję. 

Lepsze dwa pyry w barszczu? ………………….Niż burak na dachu. 

Pyry z wozu? …………………. Zanieśli do sklepu. 

Gdzie Pyrów sześć? ……………..Tam się siódmy zmieści. 

Gdzie Pyry rąbią?...................W Mc Donaldzie. 

Kto Pyrem wojuje? ………………..Ma ich za dużo. 

Pyr Pyrowi?..................Świni nie położy. 

Kto pod kim Pyry kopie? ………………….Tam sadzi następne. 

Nosił Pyr razy kilka?.......................Aż skończył jako frytka. 

Gdyby Pyry nie skakały? …………….To by w ziemi zostały. 

Nie taki Pyr straszny?...................Jak się go z majonezem wymiesza. 

Nie ma tego złego Pyra?.......................Żeby go na chipsy nie przerobili. 

W nocy wszystkie Pyry?.................Wyglądają jak węgiel. 

Dzieci i Pyry?.....................głosu nie mają. / powinno być dobrze / 

Dziękujemy i przedstawiamy punktację: Zawodnik nr 1 – O pyrów , zawodnik nr 2 – jeden 

pyr. Nagrodę prześlemy pocztą w postaci mączki ziemniaczanej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Monolog Pyrowy 

Kochani Milusińscy! 

Wielu ludzi myśli, ze Pyry to warzywa. Nic bardziej mylnego. One myślą, czują, mają nawet 

swoje upodobania. Po prostu Pyry prowadzą normalne życie. Czasem słońce, czasem deszcz.  

Muszą walczyć z problemami codzienności. Rano wstają, idą do pracy na wykopki. Zarabiają 

mało, dlatego ubrania szyją  z worka. Niejednokrotnie z dziurami. Różnie im się układa.  Mają 

niegrzeczne dzieci, które bardzo źle się uczą i najpewniej skończą w sałatce bez majonezu. 

Większość Pyrów prowadzi życie w podziemiu gospodarczym. Niektórzy się rozpijają. Idą na 

bimber albo na wódkę. Różnie – zależy od regionu. Wielu z nich współpracuje z ludźmi i 

razem coś tam pędzą. W większości są to nielegalne interesy, dlatego liczne rzesze Pyrów 

trafiają za karę do piwnicy. Niektórzy gniją tam kilka miesięcy, a jeśli już wychodzą, to 

najczęściej odarte ze skóry. Pyry mają swoje problemy. Nieustannie pod nimi ktoś kopie. 

Nawet ryje. Jak dziki wpadną na pole, to naprawdę nie ma żartów. Taki dzik potrafi w ciągu 

nocy przeorać dwa hektary. Nawet się nie zachłyśnie. Łyka pyry w całości.  Może to nie jest 

zbyt estetyczne, ale Pyry mają przede wszystkim upodobanie do koloru brązowego. Jest taka 

piosenka: „Pyry lubią brąz”. Z zasady nie podróżują, chyba że ze wsi do miasta. Mają tam 

kuzynów – nazywają się Chipsy. Zarozumiałe bydlaki, chude i przesolone. Pyry na urlopie 

rzadko chodzą na nadmorskie plażę. Piasek im nie służy. A poza tym sól w wodzie źle im się 

kojarzy. Jeśli osolili – znaczy będą gotować. Lubią sobie pospać. Najchętniej spędzają czas w 

kopcu. Cicho, ciemno i do gara daleko. Czasami tylko wpadną myszy w odwiedziny. Bardzo 

łatwo je oszukać. Niby zabieramy je do kąpieli, bez rozbierania. Pucu, pucu, potem miła 

kąpiel w rondelku. Bąbelki, jacuzzi i ani się obejrzą, są ugotowane. Jak mają dużo szczęścia, 

nie zrobią z nich puree. Bo tego raczej nie lubią. Wśród Pyrów są też osobniki źle 

wychowane. Czasami mówi się na nie : Pastewni. Omijajcie ich z daleka mogą brzydko 

pachnąć i lepiej nie wkładać ich do buzi. Pastewni najczęściej przyjaźnią się ze świniami, co 

niezbyt dobrze o nich świadczy. Wśród Pyrów są też osobniki żółte, czerwone, a nawet 

fioletowe. Czerwone mają poglądy rewolucyjne wydaje im się, zbawią świat. Żółte fascynują 

się masową produkcją, na masową skalę z masowym odbiorcą, który nie wie co znaczy 

słowo: reklamacja. Rasa fioletowa zadziera nosa i bardzo lubi pouczać innych. Każe nazywać 

się ziemniakami truflowymi. Kochani Milusińscy. Koto prawdziwie kocha Pyry połyka je bez 

gryzienia, żeby nie cierpiały. Dobranoc, Pyry na noc, a strużyny na kompost!    

 

 

 

 

 

 

 

 



Stop Pyra / scenki dynamiczne / aktorzy stoją w „kolejce” czekają na hasło – improwizują. 

Pyr u dentysty wygląda tak……… 

Pyr u mechanika samochodowego wygląda tak….. 

Pyr u kosmetyczki wygląda tak……….. 

Pyr purre wygląda tak…………….. 

Pyr u fotografa wygląda tak…………… 

Pyr w sklepie wygląda tak…………….. 

Pyr na zakupach wygląda tak……………. 

Pyr na plaży wygląda tak…………….. 

Pyr w restauracji wygląda tak…………….. 

Pyr na patelni wygląda tak………………. 

Pyr piłkarz wygląda tak……………. 

Pyr narciarz wygląda tak……………….. 

Pyr turysta wygląda tak……………. 

Pyr w kościele wygląda tak………………. 

Pyr u lekarza wygląda tak…………………. 

Pyr rowerzysta wygląda tak…………………….. 

Pyr zgubiony w lesie wygląda tak………………… 

Pyr przejedzony wygląda tak…………………. 

Pyr palacz wygląda tak………………………. 

Pyr zawstydzony wygląda tak……………………. 

Pyr na grillu wygląda tak……………. 

Pyr zamrożony wygląda tak………….. 

Pyr w sałatce wygląda tak………………….. 

Pyr w mundurku wygląda tak…………………. 

Pyr filozof wygląda tak…………………. 

Pyr zakochany wygląda tak……………. 

Pyr w więzieniu wygląda tak 

Pyr przez okno wygląda tak………………….. / Na koniec dla wszystkich / Dziękujmy. 


