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A jednak powrócił 111 

"Mały Książę" - raz jeszcze no naszej planecie. Jeżeli szukasz przyjaciela, 

lubisz morzyć, jeśli chcesz uczynić nasz świat lepszym - wysłuc haj uważnie 

tej opowieści , w której zacierają sią wszelkie podziały, wszelkie granice. 

Jest to opowieść, która dorosłym pozwala zrozumieć dzieci , o dzieciom -

dorosłych . 

"Chciałbym tę opowieść poświęcić dorosłemu.. Chciałbym tę opowieść 

poświęcić dzieclcu, iokim był kiedyś dorosły Wszyscy dorośli byli kiedyś 
dziećmi, choć niewielu z nidt o tym pomięta ... " 
bo dorośli .. 

Dorośli - dorośli już z pieluch wyrośli, 
i wciąż zadzierają poważny swój nos, 

Bo oni nie broją, bo w kącie nie stoją, 

Bo w klasy nie grają, bo dwój nie dostoją, 

Czarownic się nie boją, co dziwny moją głos, 

Dorośli - doradzą 

Dorośli - uładzą 

Dorośli - przykażą 
Dorośli - nakażą 

Dorośli - zaklaszczą 

I v:rwsze postawią swą kropkę nad "i" 

Dorośli - leniwi 

Dorośli - szc~wi 

Ospali 
Zgorzkniali 

Nie! Nie! To nie my!" 

"Dla was, lclór-zy jak ja lrochacie Małego Księcia, nie ma no świecie 
poważniejszego mgoclnHno niż to, czy gdzieś - nie wiadomo gdzie -
baranek, lct6rego nie macie, zjacl/ różę ? czy nie ? 
I zobaczycie jak cały świat zmieni się dla was•. 

Cezary Domagała 

"KAPELUSZE" 

Kapelusz dla damy, kapelusz dla pana, 

kapelusz na wieczór lub ~a panama. 

Przed słońcem ochroni kapelusz słomkowy, 

j~enią najl~zy kapelusz pilśniowy . 
I deszczu kapelusz leż pel.i być może, 
da każdej t-.Yarzy i w k~ kolorze. 

rei. Ludzie noszą kapelusze 
kapełisze maią dusze 
lecz t9e każdy o tym wie, 

swój sly/ maią kapelusze 
więc laapelusz ja mieć muszę 
w kapeluszu nuty dwie. 

W Stanach najlepszy kapelusz cowboyski, 

W Niemczech jest modny laapelusz tyrolski, 

W Chinach się nosi kapelusz słomkowy, 
w ż6hym kolorze, o ksztt*ie stożkowym . 
W Hiszpanii każdy dzi'*1y picadero, 

nosi no głowie piękne wnUero. 

rei. ····-··---· ........... ... . 
Zimą najl~ są meluzyny, 

i cła chłopaka i dla dziewczyny, 

wiosną kapelusz angielslci, Pastera, 

z niewielkim rondem to lcmotiera, 

a kiedy uśmiech zdobi twą twarz, 

to pełen marzeń kapelusz masz. 

rei. Kapelusze maią dusze, 
swój siyl maią kapelusze, 
może mają no i cóż ? 
Ludzie noszą kapelusze, 
lecz lrapelusz kapeluszem 
tylko będzie no i iuż I 
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"PIOSENKA MAŁEGO KSIĘCIA" 

Moja planeta jest bardzo maleńka , 
na mojej planecie wulkany są dwa, 

moja planeta jest tycia, tycieńka, 
niewiele większa niż ja. 

Na mojej planecie jest róża niezwykła , 
ma cztery kolce i klosik, nic więcej, 

róża ta do mnie ogromnie przywykła 
i ja ją kocham maleńkim swym sercem. 

Na mojej planecie jest małe krzesełko, 
na którym gdy siadam przed siebie spoglądam, 
bo bardzo lubię zachody słońca, 
które z planety mej ciągle oglądam . 

Nad moją planetą miliony są gwiazd, 

gwiazdy te mówią i śmieją się do mnie, 

a każda z tych gwiazd to jak światła miast, 

miasta i gwiazdy ja lubię ogromnie. 

Bo w miastach są ludzie, a ludzie są dobrzy, 

bo mają baranki i ja o tym wiem, 

a gwiazdy sprawiają, że ludzie są mądrzy, 
ja też przyjaciela - baranka mieć chcę . 

Więc kiedy na niebie gwiazdeczki migocą 
zamykam oczy niech plecie się sen, 

gwiazdy te moje marzenia ozłocą 
i sen mój się spełni, ja wiem. 

"PIOSENKA JEDNEJ RÓŻY" 

Ze słońcem się urodziłam , 

dopiero się obudziłam, 

dlatego proszę pana, 

nie jestem uczesana, 

na płatkach rosę mam, 

może strzepnie ją pan. 

Niech pan się gapić przestanie, 

już czas jest na śniadanie, 
i proszę mnie przykryć kloszem 

bo ja przeciągów nie znoszę, 

tak zimno tu u pana, 

a zwłaszcza właśnie z rana. 

Niech nie dotyka mnie pan, 

bo cztery kolce mam, 

te kolce są jak pazury, 

podrapią gdy zbliży się pan, 

więc proszę o więcej kultury, 

a zwłaszcza w stosunku do dam. 

Spragniona jestem, więc w tan 

z konewką niech ruszy więc pan, 

a proszę mnie podlać obficie, 

bo powiem panu skrycie, 

że pachnieć będę tak, 

jak pachnie tyłko kwiat. 

Na imię Róża mam, 

niech zapamięta pan ! bis 

Tarnowskie Centrum Kultury 
prezentuje 

prace młodych twórców 
z 

Autorskiej Pracowni Plastycznej 
Witolda Pazery 



"PIOSENKA SAMOTNEGO KRÓLA" 

Jes tern ur ołowony 1 

pojawił się poddany, 

siedzę na tronie w koronie 

i władzę wielką mam, 

s1edzię na tronie w koronie, 

lecz dotąd siedziałem sam ! 

Jestem oczarowany, 

kochany mój poddany, 

majestat był zachwiany, 

bo przepadł gdzieś poddany, 

a jak tu rządzić jak, 

gdy poddanego brak I 

Jestem uratowany, 

ach zjawił się poddany, 

siedząc na tronie zacieram dłonie , 

bo wreszcie nie jestem sarn, 

zacierom dłonie siedząc w koronie, 

bo rozkazywać już komu morn, 

Rozkazuje ci śpiewać I 

Rozkazuje ci ziewać ! 

Rozkazuje ci siadać I 

Rozkazuje ci gadać ! 

Rozkazuje ci spoć ! 
Rozkazuje ci wstać ! 
Rozkazuje ci odejść ! 
Rozkazuje ci podejść ! 

Rozkazuje ci śmiać ! 

Rozkazuje ci grać ! 

Rozkazuje mnie witać ! 

Rozkazuje ci pytać ! 
/ powtórzenie / 

Mianuję cię ochmistrzem ! 

Mianuję cię burmistrzem ! 

Mianuję panem merem ! 
Albo mianuję premierem ! 

Mianuję cię vicehrabią I - ----y-' 

A może nawet murgrabią! 

Mianuję cię generałem ! 
Lub lepiej admirałem I 

Mianuję ambasadorem ! 

będziesz zarządzał dworem ! 
Mianuję cię konsulem ! 
Mianuję drugim królem I 

Świat do g6ry nogami, 

świat wiruje, kołuje, 

zamazuje się świat, 

"PIOSENKA PIJAKA" 

świat z pod stóp mych ucieka, 

świat nie stoi, nie czeka, 

świat liryczny, cyniczny, 

zatrzymajcie ten świat, 

świat jak w kalejdoskopie, 

zamazany, nieznany, 

z każdym ruchem odmienny, 

świat bolesny bezsenny, 

jednak tak kolorowy, 

chociaż wciąż zawrót głowy . 

ref Swiat wiruie - bąbelki, 
świat kołuie - butelki, 

świat bełkoce - kieliszki, 

świat liryczny cyniczny, 

zatrzymaicie ten świat I 

- co ty tu robisz 2 

- piję 

- dlaczego pijesz 2 

- żeby zapomnieć 2 

- o czym zapomnieć 2 

- że się wstydzę 

- czego się wstydzisz 2 

- wstydzę się że piję I 

ref 

"PIOSENKA BANKIERA" 

Trzy plus dwa, to pięć mi da, 

pięć dziewięć siedem, to dwadzieścia jeden, 

obliczam, przeliczam, 

dodaję procenty, 

bogactwo wyliczam, 

gdy bank jet zamknięty. 

ref Brzdęk brzdęk brzdęk 

monety dźwiek 

bong bong bong 
ofwierom bank 

zielony i szory 

szeleszczą dolary 

niebieski różowy 

i weksel gotowy 

brzdęk brzdęk brzdęk 

monety dźwięk 

bong bong bong 

iuż pełen bank I 

Miliony, bilio, tryliony 

no niebie, 

te gwiazdy są moje choć nikt o tym nie wie 

obliczam, przeliczam 

dodaję i mnożę, 

złociste bogactwo, w sejfie mym złożę ! 
ref . 

"PIOSENKA PRÓŻNEGO" 

Każdy w gruncie rzeczy 

choć złorzeczy nie zaprzeczy, 

że najbardziej na świecie kocha się, 
kocha siebie samego, 

nie innego lecz tego, 

kogo w lustrze zobaczy 

kto nie powie inaczej jak tylko słowa te: 

Ty jesteś najmądrzejszy 

Ty jesteś najpiękniejszy 

Ty jesteś najbogatszy 

Ty jesteś najłaskawszy, 

najlepiej ubrany 

najładniej uczesany 

wytworne masz maniery, 

Twój uśmiech taki szczery, 

i piękne zęby masz 

i taką gładką twarz 

Ty jesteś tak zadbany 

tok bardzo uwielbiany 

Twój dowcip mnie zachwyca 

Ty jesteś czar ... księżyca 

Ty głosik masz słowiczy , 

Tych zalet wprost nie zliczy nikt, 

Ty jesteś i deałern 

jo ciebie pokochałem 

jak lalka Tyś pocieszny 

Ty jesteś taki . . 

ŚMIESZNY! 



Krzyżówka 
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1. Pierwsze "zabawne stworzenie" napotkane na 
Ziemi przez Małego Księcia . 

2. Mały Książę wyrywał je natychmiast po 
odróżnieniu od krzewów róży. 

3. Nawet ich stado nie dałoby rady jednemu 
baobabowi. 

I 

4. Kontynent na Ziemi, na który spadł Mały Książę. 
5 . Właściciel czwartej planety . 
6 . Przyzwyczajenie, pokochanie, zaprzyjaźnienie. 
7 . Mały Książę oswo~ go sobie na Ziemi. 
8 . Ukochana, ulubiona, do czytania. 
9 . Miał zabawny kapelusz i zamieszkiwał drugą 

planetę. 

10. Łączy przyjaciół. 

Rozwiązanie krzyżówki w zaciemnionych kratkach. 

Tarnowski Teatr im. l. Solskiego 
ul. Mickiewicza 4 

33· 100 Tarnów 

Biuro Promocji i Organizacji Widowni 
zaprasza codziennie od godz. 8 do 15 

tel. (014) 22-14-77, 22-12-51/52 
kasa czynna od godz. 9 do 13 

(oprócz poniedzialku) 
oraz na dwie godziny przed spektaklem. 

teksty piosenek Cezary Domogolo 
rysunki · Anto ine de Soint·Exupery 
sk lod komputerowy Janino Stycuło 
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