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Teatr Muzyczny Junior to nowa forma działalności 
edukacyjnej Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej 
w Gdyni prowadzona od ponad dwóch lat, w bliskiej 
współpracy z Theatre Royal w Plymouth. Celem Juniora jest 
rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań dzieci i 
młodzieży, rozbudzanie ich wyobraźni i pomoc w szukaniu 
własnych form wyrazu artystycznego oraz uczenia wiary we 
własne możliwości. Obecnie w Juniorze oprócz grupy, która 
przygotowała dzisiejszą premierę, działają następujące 
grupy: Teatr Tańca, Klub Wiersza i Prozy, Teatr Bajek. 

Wszystkich chętnych w wieku 8-18 lat proszę o kontakt 
telefoniczny 20-95-21 w. 209 lub 20-01-05, w godz. 8.00 - 15.00 

Małgorzata Ryś 

Kierownik Edukacyjny 
Teatru Muzycznego 

JUNIOR 

Młodzież Teatru Muzycznego Junior dziękuje Dyrekcji 
Teatru Muzycznego im.Danuty Baduszkowej za podjęcie 
trudu utworzenia nowej formy edukacji teatralnej oraz 
umożliwienie i pomoc w realizacji spektaklu. 

Składamy podziękowanie The British Council za pokrycie 
kosztów wynagrodzenia i podróży realizatorów spektaklu. 

Składamy podziękowanie PPHU „Białe Tango" za pomoc 
w realizacji oprawy muzycznej spektaklu. 

Dziękujemy również Jagnie Jędrzyńskiej i Robertowi 
Łapińskiemu za pomoc w tłumaczeniu podczas prób. 

Projekt graficzny okładki - Zygmunt Klechowicz 
Fotografie - Ewa Grabowska-Sadłowska 



PLANETA DZIECIŃSTWA 

Antoine de Saint-Exupery swoją poetycką. 
i melancholijną. baśń tworzył w 1942 roku, wbrew 
rzeczywistości wojny. Wbrew swojemu czasowi. I wbrew 
odheroizowanej literaturze XX wieku, szukającej dolnej 
granicy ludzkiego doświadczenia, drążącej dno piekła. Tym co 
najpełniej określa Małego Księcia jest jego obcość. Przybywa 
na Ziemię z innej planety i innej epoki - z minionych 
„królewskich", bohaterskich okresów ludzkości, ze świata 
budowanego wokół niepokalanych kategorii moralnych. Nie 
pasuje do dzisiejszej storturowanej rzeczywistości. Wtargnął 
do niej ufny, nie przyciszony świadomością. wszystkich jej 
sprzeczności, relatywizacją. dobra i zła. Mały Ksią.że nie wie, 
czym są pułapki egzystencji. Ale - podobnie jak jego 
rówieśnicy, bohaterowie i aktorzy dzisiejszego przedstawienia 
- szuka sensu, pragnie się d o w i e d z i e ć. Młodość to 
ciekawość świata. Poznanie jako element inicjacji towarzyszy 
przekraczaniu progu dojrzałości. 

W wędrówce na Ziemię dziecięca wrażliwość i otwartość 
w przyjmowaniu świata zderzona zostaje z rutyną dorosłości. 
Dorosłości, której rozsądek i doświadczenie podsuwają. 
schematy zachowań i klisze uczuć. Tutaj sięganie po 
niemożliwe jest winą. Dlatego chłopcu o duszy utkanej 
z marzeń wszystko wydaje się dziwne i pozbawione sensu. 
Postacie Kupca, Bankiera czy Próżnego, które spotyka 
w swojej drodze są symbolami ludzkich cech, 
wypreparowanych do absurdalnej groteskowości. Bo 
niebaśniowa rzeczywistość jest absurdalna i groteskowa, 
a karykatury komediantów są w niej nieszczęśliwe. Maski, 
które przybrali w przed obronie przed pustką i nijakością., 
uwierają.. Role wyznaczone im w teatrze życia nie tłumaszą. 
go, prowadzą. do niką.d. Łapane w rozpaczliwym pośpiechu 
pozory nie zagłuszają. myśli o przemijaniu. „Kogo tylko 
dotknę, oddam go ziemi, z której wyszedł" - w tym enigmacie 
wypowiedzianym przez węża, wyobrażającego siły magiczne 
i mądrość, zawarta jest najbardziej mroczna wiedza 
o ludzkim losie. Nie ma nieśmiertelności - jest tylko życie, 
które ma swój początek i koniec. Zapasy z losem toczą się o to 
co p o m i ę d z y. Czas nie daje szans. Ludzie uciekają. przed 
sobą, szukają zapomnienia w tworzeniu zastępczych wartości. 
Namiastka życia staje się jedynym życiem. Wszystko jest 
z am i as t, skarlałe i nieprawdziwe. Z byle jakich słów, 
z byle jakich gestów budujemy byle jaką miłość i przyjaźń. 

Paradoksem naszej samotności jest uzależnienie od 
drugiego człowieka. Ktoś musi zaakceptować rolę, którą 
wybraliśmy jako sposób na życie, nadać mu sens. Król - by 
rządzić - potrzebuje poddanych, a Próżny potrzebuje 
wielbiciela, który wyróżni go z tłumu. Chcemy przeżyć siebie, 
zapadając w pamięć i serca innych. Cóż, kiedy - mimo 

kolorowych wabików i obietnic - tak trudno jest zatrzymać 
kogokolwiek przy sobie. Co dasz w zamian ? 

Droga Małego Księcia jest również dorastaniem do 
miłości, tych sennych chwil wykradzionych czasowi 
i rzeczywistości. Róża, którą chłopiec hoduje na swojej 
planecie, przysparza mu wielu kłopotów i zmartwień. Piękny 
i kapryśny kwiat jest abstrakcyjnym uosobieniem kobiecości. 
Wymaga opieki, cierpliwości, poświęcenia - to właśnie czyni 
ją tą jedyną, wybraną spośród wielu podobnych. 
Zapomnianego przez ludzi rytuału miłości i przyjaźni uczy 
Księcia lis, bohater ludowych przypowieści. W jego słowach 
odnajdujemy wyznanie wiary w istnienie Arkadii Serca. 
Poznać można tylko przez oswojenie, czyli wytworzenie więzi. 
Człowiek czy rzecz oswojona potrzebuje nas tak samo, jak my 
jej potrzebujemy. „Decyzja oswojenia niesie ze sobą ryzyko 
łez". Jesteśmy więc odpowiedzialni za to, co oswoiliśmy. 

Miłość nie tylko wiąże nas z innym istnieniem, ale 
pomaga również pełniej doznać i przeżyć otaczają.cy świat. 
Przydaje mu głębszego sensu. „Tylko sercem widzimy dobrze. 
Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu" -właśnie tę, 
powtórzoną. za Pascalem, tajemnicę lis przekazuje Małemu 
Księciu, budząc w nim pragnieni powrotu na opuszczoną. 
planetę. Powrotu do róży, do miłości, do marzeń, do wiary. 
Powrotu na nieskażoną. planetę dzieciństwa. 

Joanna Chojka 

aktl 
1. Piosenka Króla (Rozmarynowski, Ryś) 
2. Piosenka Ewy (Biswas, Ryś) 
3. Piosenka Próżnego (Biswas, Ryś) 
4. Piosenka Róży (Klechowicz, Ryś) 
5. Piosenka Bankiera (Rozmarynowski, Biswas, Ryś) 
6. Piosenka Darka i Ewy (Rozmarynowski, Klechowicz, Ryś) 
7. Piosenka Darka (Rozmarynowski, Ryś) 
8. Piosenka Zwrotniczego (Rozmarynowski, Biswas, Ryś) 

akt II 
9. Piosepka Latarnika (Rozmarynowski, Ryś) 
10. Piosenka Kupca (Rozmarynowski, Ryś) 
11. Piosenka Róż (Rozmarynowski, Ryś) 
12. Piosenka Małego Księcia (Klechowicz, Ryś) 
13. Piosenka Iwony (Biswas, Ryś) 
14. Piosenka Darka (Rozmarynowski, Ryś) 
15. Piosenka Rodziców (Śliwiński, Ryś) 
16: Finał (Śliwiński, Ryś) 



PIOSENKA BANKIERA 

Nie mam czasu na marzenia 
Głowa pęka od liczenia 
Czas to pieniądz 
Nie mam czasu na głupoty 
Biją na mnie siódme poty 
Czas to pieniądz 

Bądź poważnym i dokładnym 
Los życzliwy jest zaradnym 
Czas to pieniądz 
Pomyśl w każdej chwili życia 
Co masz jeszcze do zdobycia 
Czas to pieniądz 

Musisz dobry być w układach 
Ten się liczy kto posiada 
Czas to pieniądz 
Jedno życie - jedno tchnienie 
Nic nie warte więc zamienię 
Je na pieniądz! 

PIOSENKA EWY I DARKA 

DAREK Nie mam czasu 
Tak już jest 
Dzień za krótki na to wszystko 
Zresztą sama wieszjakjest 
Też nie szukasz mego towarzystwa 

EWA Nie masz czasu 
Togo weź 
Chyba, że się tobie nie chce 
Nie okłamuj, bo to wstyd 
Lepiej odejdź i nie wracaj więcej 

RAZEM Byle jakie słowa 
Byle jakie gesty 
Byle jaka miłość 
Tylko łzy 
Bylejaki uśmiech 
Byle jaka czułość 
Byle ja.ka zdrada 
Z byle kim 

PIOSENKA ZWROTNICZEGO 
Pędzi serce ogłupiałe 
Dokąd? Po co? Zapomniało. Wcale„. 

Wcale nie wie po co bije, 
czy szczęśliwe jest, że żyje. Małe„. 

Male sprawy małych ludzi, 
którzy chcą przed sobą uciec„ .dalej„. 

Oświetlony pociąg huczy 
pośród nocy 
Co ta podróż nas nauczy 
co nam da? 
Znowu coś minęło, 
znowu coś uciekło 
Nie zdążyłeś, koniec, 
zmarnowałeś czas. 

Za czym gonisz? Kogo ścigasz? 
Spojrzyj w lustro, czas ucieka. Czekaj„. 

Czekaj, zostaw, niedasz rady 
zagrać wszyskich ról w serialu. Nie ma„. 

Nie ma wyjścia, jesteś w matni, 
To przystanek jest ostatni - Żegnaj! 

Przyklejony nos do szyby 
wypatrujesz 
wschodu słońca, już się skończył 
straszny sen 
Trzeba zamknąć stary zeszyt, 
nie żałujesz 
bo jak dziecko chcesz cieszyć się 
nowym dniem! 

PIOSENKA LATARNIKA 
Dobry wieczór, dzień dobry 
Otwórz oczy, już pora 
Dzień dobry 

Znów dzień dobry, znów wieczór 
Odpoczynku już pora 
Znów wieczór 

Zachód słońca nie oznacza końca pracy 
Nie dla wszystkich jest nagrodą cicha noc 
Lekki sen bo może wzywa ktoś pomocy 
Łyk herbaty, czuwasz otulony w koc 

W imię czego tak pracujesz bez wytchnienia 
Z roku na rok się wydają krótsze dni 
Uśmiech jasny i nie widać zniechęcenia 
Chociaż pot na czole nie pomaga żyć 

Żyć dla innych a o swoich snach zapomnieć 
Tylko serce taki rozkaz może dać 
Długo lampę w nocy świecić, żeby dowieść 
Ze nikt nie jest sam, więc nie musi się 

Dobry wieczór, dzięń dobry 
Otwórz oczy, już pora 
Dzień dobry 

Znów dzień dobry, znów wieczór 
Odpoczynku znów pora 
Znów wieczór.„ 



PIOSENKA DLA KUPCA 
Gdybym miał 
to wszystko czego nie mam 
czy jest coś 
co chciałbym jeszcze mieć? 
Jaki cel 
miałyby marzenia? 
Czy w ogóle chciałoby się chcieć? 

Rozkład dnia 
dokładnie przemyślany, 
każdy grosz 
swe przeznaczenie ma. 
Chodzić jak zegarek nakręcany, 
ale dokąd można dotrzeć tak? 

Zamknięte kolo codziennych zdarzeń 
bezdusznie pędzi, tak dzień za dniem 
Przejęty sobą zobaczyć nie chcesz 
że wokół osi obracasz się ... 

Po co mi 
kupione w sklepach rzeczy? 
Co mi z nich 
gdy znajdę się na dnie. 
Wody łyk 
źródlanej bardziej cieszy 
niż przedmioty co przeżyją mnie! 

Każdy dzień 
to prezent najcenniejszy 
Jest jak sen 
co nie powróci już 
Nie spiesz się 
tu nie wygrywa pierwszy 
Stań na chwilę, zobacz -jesteś tuf 

o 

PIOSENKA IWONY 
Piosenki o miłości 
niech piszą sobie inni 
którzy z tęsknoty nie mogą spać 
Za dużo o tym myślisz 
próbujesz znaleźć winnych 
i coraz trudniej jest ci się śmiać 

Ten temat przerobiony 
na wszystkie mamy strony 
ijaki wniosek wypływa stąd? 
Pogrążać się w rozpaczy 
rozmyślać czy wybaczyć 
to strata czasu, kolejny błąd! 

Będzie co ma być 
i nie ucieknie nikt przed swoim losem 
Będzie co ma być 
wystarczy tylko iść za głosem serca 
Ciesz się tym co masz 
Uśmiechaj się gdy jest ci nie do śmiechu 
Myśli twórcze są 
marzenia spełnią się choć bez pośpiechu 
Będzie co ma być 
daj to co możesz dać nie patrząc na nic 
będzie co ma być 
gdy się przestaniesz bać nikt cię nie zrani. 

PIOSENKA RÓŻ 

Różany świat 

jak mgła 
muśnięcie szat 
i krople rosy 

Jak dotyk warg 
1ak dłoń 
co czule tak 
odgarnia włosy 

Słodkie odurzenie 
zapach 
upojenie 
delikatny sen 
oddech i westchnienie 
zachwyt 
oddalenie 
aksamitny sen 

Pachnący świat 

co w nas 
budzi to lęk 
to dreszcz rozkoszy 

Dziwny to kwiat 
choć ma 
dumę i wdzięk 
łatwo go spłoszyć 

Niewinny czar 
i styl 
pozwoli ją 
odróżnić w tłumie 

Spojrzenia blask 
jak świt 
i czystość barw 
tak mogą uwieść ... 

o 



PIOSENKA KRÓLA 
Chciałbym mieć przyjaciela 
Na górze samotnie mi 
Zmęczone serce na sprzedaż 
Bez sensu mijają dni 

Absolutna władza 
Bezwzględna i złudna 
Przetrwać mi pomoże 
Mą samotność trudną 

Ktoś przecież rządzić musi 
To praca też, bądź co bądź 
Każdego korona kusi 
Lecz skąd mam poddanych wziąć ? 

Absolutna władza 
Bezwzględna i sroga 
Pokonać pomoże 

Zmyślnego wroga 

Jeżeli musisz - odejdź 
Nie umiem zatrzymać cię 
Stu innych poszukam sobie 
Co będą mi kłaniać się 

Absolutna władza 
Bezwzględna i głucha 
Dla nieszczęśliwego 
Jedyna otucha .... 

PIOSENKA EWY 
Dobrych słów tak mało między nami 
Wygra ten, kto głębiej może zranić 
Chcesz to idź - i tak nic nie rozumiesz 
Brać i żądać - tyle tylko umiesz 

Niespełnione marzenia 
Nie wrócą wspomnienia 
Bo ich nigdy nie było 
Bo nie nadszedł ich czas 
Niespełnione marzenia 
Błądzić będą po niebie 
Bo fantazji nam brakło 
Żeby zbudzić je w nas 

Aja co? Dla kogo mam być śliczna? 
Mówią mi - nie znajdziesz królewicza 
Aleja nie oddam swoich marzeń 
Chcieć to móc - coś musi się wydarzyć! 

Mało słów, nie kleją się rozmowy 
Czy ty wiesz jak obojętność boli? 
Nie chcę walczyć, wiem, poczekać trzeba 
Na twój czas, bo ciebie jeszcze nie ma ... 



'' -x--

'.I / 

~ 
I 

*-
i I )f 

I 

( 

·7r 
' 

I 

'~ 

X" 
v,/, '-.. 

--t:-


