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czyli żartobliwy utwór dla dzieci
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CZĘŚĆ A
WYTYCZNE KOMPOZYTORSKIE



1. Kurczak Ko Ko jest dobry 
Kurczak Ko Ko jest dobry. Żyje i nie robi z tego afery. Wewnętrzna mechanika 
duchowa oraz zewnętrzna motoryka posuwisto - dziobiąca Kurczaka Ko Ko, 
są szczere i czyste - i jako takie warte upowszechnienia. 
Co robi Kurczak Ko Ko:
- zasuwa
- je / dziobie / grzebie
- przygląda się z zaciekawieniem
- wesoło podskakuje
- tworzy dół kurczaczy - czyli wiercąc zadem, do połowy wraża się w ziemię i tak 
pozostaje 
- drzemiąc w słońcu śni

2.  O czym, dla kogo, po co i jaki jest ten   
 utwór
- o czym: Tak, ten utwór jest o Kurczaku Ko Ko. Kurczak Ko Ko jest mistrzem i królem 
życia. Po prostu jest i tyle. Utwór jest transmisją przestrzenno - duchowo - mentalnej 
aury zjawiska / bytu określanego jako kurczak - w tym wypadku podłączamy się do 
osobnika imieniem Kurczak Ko Ko. 
- dla kogo: Utwór jest przeznaczony dla dzieci -  ta dedykacja jest nieco przewrotna. 
Autor adresuje utwór nie tylko do dziecka rozumianego jako mały człowiek piaskow-
nicowo - szkolny, ale także do dziecka obecnego w osobie “dorosłej”.  W wypadku 
osoby “dorosłej”, której wydaje się, iż utraciła kontakt ze swym wewnętrznym dzieck-
iem - utwór niniejszy jest cenną okazją do nawiązania / odnowienia / wzmocnienia 
takiego kontaktu - trzeba tylko poczuć w sobie uśmiech, i podążyć za nim kiedy się 
pojawi.  
- po co: Autor pragnie umożliwić muzykom, a za ich sprawą i słuchaczom, czerpanie 
radości z doświadczenia stanu czystej i przytomnej obecności. Obecność tego rodza-
ju, jest naturalnym stanem doświadczania świata przez kurczęta kury domowej 
(Gallus gallus domesticus). Autor o tym wie, ponieważ wychował się na wsi i drób 
nigdy nie był mu obojętny.
- po co 2: drugą intencją autora jest przekazanie bogactwa, złożoności i piękna 
żywej czującej istoty - w tym akurat wypadku Kurczaka Ko Ko - ale tu można wstawić 
dowolny byt: zebrę, poetę, ptaka - lub jeżeli przedstawione tu procesy rozciągnąć w 
czasie na eony - możemy opowiadać o drzewach, kamieniach, górach, planetach i 
mgławicach - tu może paść pytanie, a skąd autor zna te bezkresne interia istot - 
odpowiedź jest prosta: autor jest jedną z nich.  
- jaki jest: Utwór jest żartobliwy. Czyli można się śmiać. Również na głos. 

3.  Czas subiektywny Kurczaka Ko Ko
Ten czas płynie szybciej niż czas ludzki. Nie dosyć że gęstszy, czas ten jest również 
lepiej / bardziej wypełniony. Wypełniony świadomą obecnością. Ponieważ Kurczak Ko 
Ko nie zna stanu rozproszenia świadomej obecności, wynikającego z nadmiarowej / 
zbędnej pracy umysłu - jego wypełnienie obecnością każdego cyklu doświadczenia 
“czasu teraźniejszego” jest prawie pełne i sięga około 90%. Dla porównania, przecięt-
ny osobnik ludzki osiąga tu około 10%. Można to porównać do wskaźnika Duty 
Cycle w PWM czyli Pulse Width Modulation przy generowaniu prostokątnej fali 
akustycznej. Ponieważ współczynnik wypełnienia fali ma bezpośrednie przełożenie 
na transmitowaną przez nią energię - możemy przyjąć, że Kurczak Ko Ko jest jednos-
tką wysokoenergetyczną, o doskonałej skuteczności transformacji wszechobecnej w 
przestrzeni energi kosmicznej na sprawczość w świecie �zycznym. Tak, Kurczak Ko Ko 
żyje na pełnych obrotach. Powiedzmy wprost - spala się jasnym płomieniem. Dlatego 
też żyje znacznie krócej niż Człowiek. Jak we wszystkim, tak i w wyżywaniu się (wyży-
wanie się czyli intensywne życie - podobnie jak wydzieranie się to intensywne 
darcie) można proces przedłużyć zmniejszając jego intensywność - wg. osobistego 
uznania. 
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4.  MECHANIKA czasu subiektywnego 
     Kurczaka Ko Ko
 -  czyli fundacja i obwiednia RYTMu utworu  
Zacznijmy od tego, że dla Kurczaka Ko Ko oczywiście - czas w wymiarze ludzkim w 
ogóle nie istnieje.  Czas jako intelektualny koncept właściwy gatunkowi ludzkiemu, 
jest Kurczakowi Ko Ko nie tylko obcy, ale i zupełnie zbędny.  Kurczak Ko Ko 
powodowany jest NIE sztucznie narzuconymi, metrycznymi jednostkami i odcinkami 
czasu, LECZ interwałami i dynamicznymi układami mas oraz jakości, wyznaczanymi 
przez jego �zjologię, duchowość oraz otaczający i przenikający go kosmos.  
Możemy odpowienio przyporządkować te elementale jak poniżej:
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 PIERWSZA KOMPONENTA RYTMU - PKR
wywodzi się z CIAŁA

FIZJOLOGIA >> CIAŁO    ||    DUCHOWOŚĆ >> MOWA   ||     KOSMOS >> UMYSŁ

podstawowym interwałem czasowym PIERWSZEJ KOMPONENTY RYTMU jest 
jedno uderzenie serca Kurczaka Ko Ko:
1 UDS  = jedno uderzenie serca, 3 UDS = trzy uderzenia itd. 

interwał UDS ma dwie składowe - skurcz+rozkurcz = 1 uderzenie serca = dwa 
kroki Kurczaka Ko Ko. Interwały UDS grupują się w AKCENTY wyznaczane 
liczbą kroków, odpowiednio co 4,5,2 i  1  krok:

DRUGA KOMPONENTA RYTMU - DKR
wywodzi się z MOWY

FIZJOLOGIA >> CIAŁO    ||    DUCHOWOŚĆ >> MOWA   ||     KOSMOS >> UMYSŁ

podstawowym interwałem czasowym DRUGIEJ KOMPONENTY RYTMU jest 
jedna sylaba wypowiedziana przez Kurczaka Ko Ko:
1 WYS  = jedna wypowiedziana sylaba,  3 WYS = trzy sylaby itp.

 

interwał WYS ma jedną składową - interwały WYS grupują się w AKCENTY 
wyznaczane początkiem i końcem wypowiadanej frazy:

SIP.CIK
SLLISSCHCH

CIP.CIP
LIFFFLIFFF

KNIP.CIP
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CIEPŁO
LIFLELSZ

DOBRZE
USZCHULUSZ
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SIP.CIK.CIP KIK.KIK.KUIK



5.  MODULATORY czasu subiektywnego 
     Kurczaka Ko Ko = FABUŁA utworu
 -  czyli doznania Kurczaka Ko Ko jako triggery 
 zdarzeń muzycznych oraz jako zmienne regulujące rytm  
 i wszystkie parametry (żywotne soki) utworu 
Ponieważ Kurczak Ko Ko przez cały czas przebywa w stanie równowagi wewnętrznej, 
Trzy Komponenty Rytmu tworzą synchroniczny w fazie, ciągły sygnał o sympatycznej 
�uktuacji amplitudy i częstotliwości. 
Kurczak Ko Ko to byt statyczny i stabilny wewnętrznie, jednak zewnętrznie podlega-
jący wpływom doznań i zdarzeń.
Dlatego Subiektywny czas Kurczaka Ko Ko - czyli RYTM utworu - podlega nieustan-
nym zmianom podążającym za każdym ruchem, myślą, czynnością czy okolicznością 
napotykającą Kurczaka Ko Ko. 
A wszystkie te okoliczności określa szereguje i stopniuje FABUŁA UTWORU (FU).
FABUŁA utworu Kurczak Ko Ko jest liniowa, jednowątkowa w miarę przewidywalna i 
pozbawiona gwałtownych czy dramatycznych zdarzeń. Prócz wyzwalania, utrzymy-
wania i wygaszania bytów muzycznych, jest ona także swoistym REPOZYTORIUM 
MODULATORÓW regulujących wszystkie żywotne parametry utworu. (Przebieg fabuły 
zostanie przedstawiony w dalszej części partytury)
FU można uznać za splecione w formę luźnej helisy, pozbawione końca i początku 
dwie główne składowe jakości egzystencji Kurczaka Ko Ko:
- pragnienia, potrzeby i wyobrażenia - składowa rzeczywista / duchowa SRZ   
-  warunki, okoliczności i zdarzenia - składowa urojona / �zyczna SUR
Składowe SRZ i SUR można uznać za siły zgodne co do kierunku, lecz o przeciwnie 
skierowanych wektorach oddziaływania na Kurczaka Ko Ko. 
Powyższy układ sił / wpływów układa się w LINIĘ LOSU Kurczaka Ko Ko. 
Wpisany w linię losu EGZYSTENCJALNY PĘD Kurczaka Ko Ko tworzy jego 
TRAJEKTORIĘ w czasie i przestrzeni. 
Ponieważ wektory składowych rzeczywistej SRZ i urojonej SUR są skierowane 
przeciwnie, powstają WYBOCZENIA TRAJEKTORII. 

     

SRZ
SUR
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TRZECIA KOMPONENTA RYTMU - TKR
wywodzi się z UMYSŁU

FIZJOLOGIA >> CIAŁO    ||    DUCHOWOŚĆ >> MOWA   ||     KOSMOS >> UMYSŁ

podstawowym interwałem czasowym TRZECIEJ KOMPONENTY RYTMU jest 
jedna LABILA PRZESTRZENNA:
1 LAP  = jedna LABILA PRZESTRZENNA,  3 LAP = trzy LABILE PRZESTRZ. itd

 

LABILA PRZESTRZENNA jest główną właściwością TRZECIEJ KOMPONENTY 
RYTMU - TKR, w której przejawiają się pozostałe jakości rytmiczne, czyli PKR i  
DKR -  pozostaje przez to z nimi w ciągłej relacji przyczyny i skutku. Jest to 
rodzaj otulającej obecności, płynnie elastycznej i jasnej obwiedni zdarzeń. 
Trzecia komponenta nie tworzy akcentów - jest raczej czymś w rodzaju kołys-
ki, czyli labilną przestrzenią wyrażania się dwóch pozostałych:   
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6.  WYBOCZENIA trajektorii Kurczaka Ko Ko  
 -  czyli napięcia na styku składowej rzeczywistej SRZ 
 i urojonej SUR Kurczaka Ko Ko, jako zmienna 
 regulująca WYSOKOŚĆ i BARWĘ brzmień w utworze

7. FLUKTUACJE substancji Kurczaka Ko Ko 

 -  czyli fundacja PRZESTRZENI wydarzeń dźwiękowych  
 utworu. 
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WYSOKOŚCI i BARWY brzmień powstają i zależą od WYBOCZENIA TRAJEKTORII 
Kurczaka Ko Ko. Kurczak ma pewną masę, dlatego dynamika wyboczeń lim-
itowana jest bezwładnością masy kurczaczej. Masa zaś zależy od kondycji i 
zasobów SUBSTANCJI w Kurczaku Ko Ko. Więcej o substancji możemy dow-
iedzieć się z kolejnego rozdziału. A wracając do dynamiki wyboczeń jako 
wartości zależnej od bezwładności Kurczaka Ko Ko - od razu możemy 
wykluczyć udarowe i skokowe zmiany wartości wyboczenia, a co za tym idzie 
WYSOKOŚCI i BARWY dźwięku. Dodatkowo procesy myślowe zachodzące w 
Kurczaku Ko Ko zwiększają jego bezwładność - i choć są to procesy maleńkie, 
sympatyczne i krótkotrwałe - dzieje się to za sprawą efektu żyroskopowego 
wywoływanego myślami wirującymi w kurczaku - kurczak po prostu trudniej 
schodzi z kursu kiedy napełni się myślami.
A patrząc z góry wygląda to mniej więcej tak:      

- pragnienia, potrzeby 
i wyobrażenia 
- składowa rzeczywista 
/ duchowa

 SRZ
- warunki, okoliczności 

i zdarzenia 
- składowa urojona 

/ �zyczna
 SUR

WYBOCZENIE

MIN - 1,7%

MAX - 23%

WYBOCZENIE

MIN - 1,7%

MAX - 23%

PRZESTRZEŃ odczuwana w utworze jest wynikiem TAŃCA jasnej i ciemnej 
materii Wszechświata, ogniskującego się w Kurczaku Ko Ko. PULS tej �ksacji 
jest bardzo wolny - jej skutki, choć zasadniczne dla istnienia wszystkich istot, 
nie dosyć że przejawiają się w sposób subtelny - to jeszcze mało kto zdaje 
sobie z nich w ogóle sprawę. 
No bo jak obserowować coś, co jest samym obserwatorem?
W każdym razie przestrzenna jakość zdarzeń zmienia się, a ponieważ wszyst-
ko przejawia się właśnie w niej i za jej sprawą - wszystko znajduje się pod jej 
dojmującym wpływem. W przypadku Kurczaka Ko Ko wpływ ten jest dwojaki -  
z jednej strony mody�kowana jest substancja cielesna Kurczaka Ko Ko: 
naprzemiennie nieznacznie się rozrzedza i gęstnieje; z drugiej strony 
falowanie parametrów duchowych Kurczaka Ko Ko, przejawia się zmianami w 
jakości odczuwania przezeń “rzeczywistości”.
A patrząc z przodu wygląda to jakoś tak:      



8. INTENCJE Autora co do wykonywania   
 tego utworu 
 -  czyli jak to grać 

PRZEDMOWA DLA DOROSŁYCH:
Kurczak Ko Ko - utwór wyrastający z ruchu, gestu i przestrzeni. Dynamiczna, 
gra�czna notacja partytury zachęca muzyków do swobody - trzyczęściowa budowa 
oraz określone w zapisie alteracje wysokości, barwy i tempa, zmieniając się wraz z 
każdą repetycją - pozwalają kształtować interesującą makroformę utworu, który jest 
próbą spontanicznego i na ile to możliwe podświadomego, a nie rozumowego 
spełnienia pięknej de�nicji melodii wg Kazimierza Sikorskiego: "Melodia jest jednak 
czymś więcej niż następstwem dźwięków. Istotą melodii jest energia, pęd do ruchu."
Ci, którzy pokuszą się o wykonanie tego utworu, powinni mieć na uwadze fakt, iż 
istnieje duże prawdopodobieństwo tego, że w dobie powszechnej, niewybiórczej i 
niemalże automatycznej elektronicznej archiwizacji ( uwieczniania ) i rozpowszechni-
ania wszelkich treści -  zarejestrowane wykonanie jak i partytura tego utworu mogą 
przetrwać do końca ludzkiej cywilizacji. A nawet i poza nią. Może to oznaczać trwan-
ie przez godzinę, ale może i przez tydzień, może przez 476 lat, a może przez 276.452 
lata, a kto wie - może i przez 959(miliardów).476(milionów).223(tysięcy).212 lat 
szesnaście godzin, i dwadzieścia trzy minuty. Przy takiej skali czasowej można śmiało 
założyć, że to wszystko dawno już się wydarzyło i to wiele razy. Wobec tego zajmuje-
my się czymś, co być może już się dokonało i to wielokrotnie. Po prostu dobrze jest 
czasem spojrzeć na rzecz w szerszej perspektywie. I dlatego patrząc w taki sposób, 
Autor postanowił nie zapisywać dosłownie tego, co mają grać Muzycy - zamiast tego 
starał się zawrzeć tu substancję tego, co jest do przekazania. Robi to właśnie w ten 
sposób (barwna partytura gra�czna), aby umożliwić wykonanie tego utworu ade-
kwatnie do smaku i możliwości ludzi (nie upiera się przy tym, że koniecznie muszą to 
być ludzie) w bliskiej, odległej ale też i bardzo odległej przyszłości / przeszłości. 
Dlatego nie zapisuje i nie wymaga grania konkretnych wysokości dźwieków. Wszyst-
kie zmienne/procesy tego utworu odwołują się w mniej lub bardziej dosłowny 
sposób do uniwersalnych wartości kosmicznych i duchowych - i tyle. Dla dobrego 
wykonania należy przyjąć, że autor już dawno nie żyje, nie ma pewności co do tego 
kim był, a może w ogóle nie istniał? Dlatego nie może tu być mowy o wyrażaniu 
przez kompozytora opinii na temat wykonawstwa jego utworu. Nie może on też 
pomóc w jego interpretacji. Nie może już niczego wyjaśnić bardziej, niż zrobił to w 
partyturze. 
Utwór jest dedykowany dzieciom - czyli odwiedzającym nas potężnym i dobro-
dusznym istotom z innych czasów i wszechświatów, które jakoś tak mimochodem, w 
dobrej wierze i na szczęście z miernym skutkiem, niestrudzenie poddajemy "uczłow-
ieczeniu".

PRZEDMOWA DLA DZIECI:
CIP CIP PIU PUKENE
KI KI KO KO SZEBENE
KU KU PU IP IP SUNEMO
PI PLUK KO LOP LIKEMO
LUP PIK PUK NUM TALE
PIK KOK KUK KEK ALE
TEBO SZEBO KU KO KINE
SEBO PULO IK UK LINE

Autor mając na uwadze, że w utworze posługuje się i odwołuje do treści, kompo-
nentów i uniwersaliów o skali i prowiniencji kosmicznej - uwalnia utwór w domenie 
publicznej z częściowym zachowaniem praw autorskich na zasadach licencji 
Creative Commons w wariancie: CC BY 4.0 
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Autor mając na uwadze, że w utworze posługuje się i odwołuje do treści, kompo-
nentów i uniwersaliów o skali i prowiniencji kosmicznej - uwalnia utwór w domenie 
publicznej z częściowym zachowaniem praw autorskich na zasadach licencji 
Creative Commons w wariancie: CC BY 4.0 
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CZĘŚĆ B
PARTYTURA GRAFICZNA

UTWÓR składa się z trzech części trwających odpowiednio: 
1. ZIARNA I ZYGZAKI   >  około 2 minuty 20 sekund
2. WODA I ŁUKI    > około 3 minuty 00 sekund
3. DOŁY KURCZACZE   > około 2 minuty 20 sekund
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część 1. ZIARNA I ZYGZAKI  czas trwania = około 2 minuty 20 sekund | Rysunek przedstawia jeden przebieg w rytmie 4-5-2-1
4 interwały PKR = 2 UDS czyli około 2 sekund - co daje odpowiednio dla poszczególnych etapów rysunku :
GO!  > 4 = 2sek; 4 > 5 = 2,5sek; 5 > 2 = 1sek; 2 >1 = 0,5sek == i  wszystko razem daje około 6 sekund 
Czyli przejście przez tą gra�kę powinno zająć około 6 sekund
Aby wypełnić czas dla części pierwszej, należy PRZEGRAĆ
niniejszy obrazek jakieś dwadzieścia razy 
M O D Y F I K U J Ą C
każdy przejazd zgodnie 
z zamieszczonym 
poniżej   
ROZKŁADEM JAZDY 
      

ROZKŁAD JAZDY
przebieg WZGLĘDNEJ modulacji WYSOKOŚCI i BARWY oraz TEMPA (tempo wspólne) 

SZAROŚĆ OZNACZA CISZĘ

SZAROŚĆ OZNACZA CISZĘ

T I M E

PKR
CIAŁO

DKR
MOWA

TKR
UMYSŁ
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kolejne powtórzenia > > > > > > > > > > > > > > > > > >
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modulacja tempa

modulacja barwy i wysokości dźwieku

SZEROKOŚĆ ŚCIEŻKI = GŁOŚNOŚĆ

4

PKR
pierwsza komp. rytmu 

CIAŁO 

Kurczaka Ko Ko

Ob.  - OBÓJ

Pf.  - FORTEPIAN

TKR
trzecia komp. rytmu 

UMYSŁ 

Kurczaka Ko Ko

CB. - Kontra
bas

DKR
druga komp. rytmu

MOWA 

Kurczaka Ko Ko

Bat.   - P
ERKUSJA

Vn.I   - 1
 SKRZYPCE

Vn.II - 2
 SKRZYPCE

P
I T

C
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GO!

GO!

GO!
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SZEROKOŚĆ ŚCIEŻKI = GŁOŚNOŚĆ

JAK GRAĆ 
Grajcie ŁADNIE. 
Każdy instrument
w naturalnej dla siebie wysokości 
dźwięku i obszarze brzmienia. Interwały między 
instrumentami konsonansowe, barwne i harmonijne.
W CZĘŚCI PIERWSZEJ:
Kurczak sobie łazi, grzebie, czasem podbiega i dziobie ziarno.
GRUPA PKR: dźwiga cały utwór - zdecydowanie ale z 
umiarkowanym ego. Szukacie i znajdujecie ziarna - jest radość. 
GRUPA DKR: penetruje napotkane przestrzenie, perkusja
pomiędzy akcentami 4 5 2 i 1 szura dziarsko - w akcentach 
dzwoni raz bardzo jasno - oto i zdobyte ziarenko. 
GRUPA TKR: kontrabas uderza miękko i przestrzennie 

SZAROŚĆ OZNACZA CISZĘ

5

2

1
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część 2. WODA I ŁUKI  czas trwania = około3 minut 00 sekund | Rysunek przedstawia jeden przebieg w rytmie 4-5-2-1
4 interwały PKR = 4 UDS czyli około 4 sekund - co daje odpowiednio dla poszczególnych etapów rysunku :
GO!  > 4 = 4sek; 4 > 5 = 5sek; 5 > 2 = 2 sek; 2 >1 = 1sek == i  wszystko razem daje około 12 sekund 
Czyli przejście przez tą gra�kę powinno zająć około 12 sekund
Aby wypełnić czas dla części drugiej, należy PRZEGRAĆ niniejszy obrazek około piętnastu razy 
M O D Y F I K U J Ą C każdy przejazd zgodnie z zamieszczonym poniżej   
ROZKŁADEM JAZDY 
      

SZAROŚĆ OZNACZA CISZĘ

T I M E

w o d a

ROZKŁAD JAZDY
przebieg WZGLĘDNEJ modulacji WYSOKOŚCI i BARWY oraz TEMPA (tempo wspólne) 

PKR
CIAŁO

DKR
MOWA

TKR
UMYSŁ

1514131211109876543210
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modulacja tempa

modulacja barwy i wysokości dźwieku

SZEROKOŚĆ ŚCIEŻKI = GŁOŚNOŚĆ

4

PKR
pierwsza komp. rytmu 

CIAŁO 
Kurczaka Ko Ko

Ob.  - OBÓJ

Pf.  - FORTEPIAN

TKR
trzecia komp. rytmu 

UMYSŁ 

Kurczaka Ko Ko

CB. - Kontrabas

DKR
druga komp. rytmu

MOWA 
Kurczaka Ko Ko

Bat.   - PERKUSJA

Vn.I   - 1 SKRZYPCE

Vn.II - 2 SKRZYPCE

P
I T

C
H

GO!

GO!

GO!
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SZEROKOŚĆ ŚCIEŻKI = GŁOŚNOŚĆ

JAK GRAĆ 
Grajcie ŁADNIE. 

Każdy instrument
w naturalnej dla siebie wysokości 

dźwięku i obszarze brzmienia. Interwały między 
instrumentami konsonansowe, barwne i harmonijne.

W CZĘŚCI DRUGIEJ:
Kurczak patrzy w wodę i trochę kręci głową - w akcentach 4-5-2-1 pije

GRUPA PKR: dźwiga cały utwór - szeroko i spokojnie 
GRUPA DKR: perkusja po cichu i z pewnym luzem imituje fortepian 

skrzypce rozjaśniają końce cyklu przy akcentach 5-2-1
GRUPA TKR: chlupie kiedy dziób dotyka wody

 - czyli akcenty 4-5-2-1

5
2

1
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ROZKŁAD JAZDY
przebieg WZGLĘDNEJ modulacji WYSOKOŚCI i BARWY 
oraz TEMPA (tempo wspólne) 

20191817161514131211109876543210
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modulacja tempa

modulacja barwy i wysokości dźwieku

PKR
CIAŁO

DKR
MOWA

TKR
UMYSŁ

część 3. DOŁY KURCZACZE  czas trwania = około 2 minuty 20 sekund | Rysunek przedstawia jeden przebieg w rytmie 4-5-2-1
4 interwały PKR = 2 UDS czyli około 2 sekund - co daje odpowiednio dla poszczególnych etapów rysunku :
GO!  > 4 = 2sek; 4 > 5 = 2,5sek; 5 > 2 = 1sek; 2 >1 = 0,5sek == i  wszystko razem daje około 6 sekund 
Czyli przejście przez tą gra�kę powinno zająć około 6 sekund. Aby wypełnić czas dla części trzeciej, 
należy PRZEGRAĆ niniejszy obrazek jakieś dwadzieścia razy 
M O D Y F I K U J Ą C każdy przejazd zgodnie z zamieszczonym poniżej   
ROZKŁADEM JAZDY 
      

SZEROKOŚĆ ŚCIEŻKI = GŁOŚNOŚĆ

4

PKR
pierwsza komp. rytmu 

CIAŁO 
Kurczaka Ko Ko

Ob.  - OBÓJ

Pf.  - FORTEPIAN

TKR
trzecia komp. rytmu 

UMYSŁ 

Kurczaka Ko Ko

CB. - Kontrabas

DKR
druga komp. rytmu

MOWA 
Kurczaka Ko Ko

Bat.   - PERKUSJA

Vn.I   - 1 SKRZYPCE

Vn.II - 2 SKRZYPCE

P
I T

C
H

GO!

GO!

GO!
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JAK GRAĆ 
Grajcie ŁADNIE. 
Każdy instrument
w naturalnej dla siebie wysokości 
dźwięku i obszarze brzmienia. Interwały między 
instrumentami konsonansowe, barwne i harmonijne.
W CZĘŚCI TRZECIEJ:
Teraz kurczak zapada w dół kurczaczy - czyli uderza radośnie kilka razy zadem 
o ziemię - wierci się i zagrzebuje po szyję ob�cie kurząc
GRUPA PKR: dźwiga cały utwór - gra zdecydowanie - jeśli chce, w akcentach 4521 też może 
się sadzić i podskakiwać (ale nic na siłę) 
GRUPA DKR: perkusja trzeszczy i sypie piaskiem w uszy
GRUPA TKR: kontrabas przy każdym akcencie 4-5-2-1 dziwi się, że to może być takie przyjemne. 
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