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Każdy marzy o prawdziwej miłości – zwierzęta też. Panna Świerszcz mieszka samotnie w swoim 

małym domu, spędzając dni na sprzątaniu i porządkowaniu. Pewnego dnia odnajduje od dawna 

zagubioną wstążkę, którą natychmiast wplata sobie we włosy, ku zachwytowi wszystkich zwierząt. 

Starają się jej przypodobać, jednak jej wybranek musi mieć najpiękniejszy głos ze wszystkich. 

Słyszymy podczas tego koncertu wiele zwierząt: byka, konia, osła – jednak to Pan Mysz ostatecznie 

zdobywa serce Panny Świerszcz. Nie może oczywiście zabraknąć szczęśliwego zakończenia, w 

którym wszystkie zwierzęta składają nowożeńcom najlepsze życzenia.

Everyone wishes to find the true love, and animals are no exception. Cricket lady is living alone in 

her tiny home, taking care of the cleaning and of her environment. One day she strikes upon her 

long lost ribbon, which she stitches into her hair. The animals around her are ravished by her new 

look. Everybody tries to crawl into her favour, but she will choose only the one who has the most 

amazing voice ever. In this concert - an adaptation of a French folk-tale - the voices of many 

animals can be heard: the bull’s, the horse’s, the donkey’s – and yet, in the end, the mouse is the one 

who wins the Cricket lady’s hand. Of course, it won’t do to leave out a happy ending:  every animal 

celebrates the newlyweds’ happiness and wishes them all the best.


