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Od reżysera 
Miałem dziewięć lat. Na zakończ nie roku 
szkolnego (było to w drugie j k lasie) otrzyma
łem od wychowawczyni nagrodę za dobre wy
nik i w języku polskim. Nagrodą tq była książ
ka z baśniami Hansa Christiana Andersena. No 
cóż, można powiedzieć - tak jak w bajce -
że bylo to dawno, dawno temu. Ale swoje ba
śnie Andersen napisał jeszcze dawniej. Zmarł 
przecież ponad sto lat temu. Czy te piękne i ta
jemnicze opowieści zestarzały się? Dlatego, że 
uzruszały już nasze prababcie i tyluż prapra
dziadków? Nie. Mądre baśnie pana A ndersena 
nic starzeją się i myślę, że tak samo będą się 
podobały naszym dzieciom, wnukom i prawnu
kom. 
Pięknym upominkiem była ksiqżka. Niek tóre 
baśnie czytałem wiele razy. W mojej pamięci 
pozostał Cynowy Żołnierzyk, Brzydkie Kacząt
ko, Dziewczynka z Zapałkami , Cesarski Sło
wik ... i. pewna wyniosła, lodou:a dama. Tak. 
Królowa Śniegu. 
Baśń pt.: „Królowa Śniegu" była niezwykła 
i można powiedzieć , że w yw olyu:ala dreszcze 
Z zimna. 

ie przypuszczałem wtedy , że po ·ielu latach 
w krakotoskiej „Grotesce'', opowiem uam -
u.:raz z aktorami - tę historię. 
Oczyw iście, żeby przedstau ić „Królou ą Śnie
gu" w teatrze trzeba zamienić hafoiou·ą opo-



wieść na teatralnq sztukę . U zymł to radzzecki 
autor Eugeniusz Szu:arc. Prowadzi on dzielnq 
Kasię przez kwiat niebezpiecznych przygód. Ka
sia, uzbrojona w gorqce serce i odu:agę, pragnie 
H.:yzwolić z lodotDeJ niewoli swego ukochanego 
Kaja. 
Kaj i Kasia to przybrane rodzeństwo . Mieszka
ją wraz z babclą u: ubogiej izdebce. Żyją bar
dzo skro mnie, ale u.:szyscy bardzo się kochajq, 
a więc niczego im nic brak. N iestety ich :;:cze
ście zostaje wykryte. Pewien zły człowiek, pan 
radca handlujący lodem wie do brze, ie gdzieś 
na północy istnieje Królowa Śniegu , k tóra n ie 
znosi, żeby gdziekolwiek na świecie tliło się cie
pło ludzkiego uczucia. W ystarczy więc donieść 
jej o t ym, a szczęście rodzinne zostanie rozb ite 
W ybór padł na Kaja . Królowa podstępnie upro
tcadza chłopca, znieczula jego serce i duszę. No 
cóż, bezlitosna Królowa Śniegu istnieje po to, 
aby zamieniać serca w bryły lodu, żeby przy po
mocy handlarzy, wierzących w siłę p ien iądza 
zamrażać ludzkie uczucia A m y po co istnieje
my? Czy mam~/ do tego dopuścić? A u:ięc Jeśli 
kto.~ pozu:oli się skusić lodowymi diam en
tami, pospieszmy mu, tak jak Kasia, z pomo
cą - z gorącym sercem. Aha, pan bajkopisarz, 
występujący w naszym spektaklu, podpowiada 
na wszelki wypadek, pomocne zaklęcie: snip 
snap snurrre purrre bazelurrre! 

ZBIGNIEW POPRA WSKJ 

B i!1>cla dOmek 
Dom jak dla la:Jki 
Kto DUD mi ? i J8 

naałym domku z bajki. 
oć ubo~ ciasne 

Małe domku śdan 
Nasza m zdobi 10 

by kwia róZany 
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W pałacu zaklętym 
lodowe diamenty 
a w każdym diamencie 
człowiecza jest łza 
codziennie bez zmiany 
śnieg bije o ściany 
codziennie wichura 
zawodzi i łka. 

Wieczysta tu zima 
w niewoli nas trzyma 
klejnoty lodowe 
zbierzemy ze ścian 
i tęskniąc bez końca 
do ciepła i słońca 
tańczymy królowej 
cichutki nasz tan 



Długie brody, w zębach fajki, my jesteśmy 
zbóje z bajki. 

Zbóje, zbóje, zbóje, zbóje, nóż za pasem 
pobrzękuje . 

Przy ognisku na polanie zbój ze zbójem pójdzie 
w taniec 

Zbóje, zbóje, zbóje, zbóje, zbój ze zbójem 
potańcuje. 








