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Gdy jesteś sam na świecie, 

Rozmawiać możesz z lusterm, 

Leu nudno ci i smutno, 

I życi e twe jest puste. 

Przyjaciel cię pocieszy, 

Pouczy, rozweseli. 

Jedynq parq butów 

Bez żalu się podz·ieli. 

Co twoje to mojel 

Co moje to twoje! 

Jak chcesz to sobie weźl (2x) 

J eśli mosz Przyjaciela (3x) 

Kłopoty łatwiej znieść! 

Przyjaciel ci usłuży, 

Posprzqta i pozmywa 

Lub wepchnie do kałuży! 

Lecz tylko żartem chyba! 

Przyjaciel zaufany 

Cenniejszy jest niż złoto '! 

Przysmaki ulubione 

Ty oddaj mu z ochotq. 

Co twoje Io moje!. .. 

cy je- steś sam na świe-cie, ro- zma-wiać mo: żesz z lu-
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lecz nu- dno Ci smu- tno, ży- cie twe jest pu- ste. 
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przy- ja- ciel Cię po- cie- szy, po- u- czy, roz- we- se- li. Je-
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ża- lu się po- dzie- 1. Ref.: Co two- je to 
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mo- je! co mo- je to two- je! . jak chcesz. to so- bie weź! 

jak je- śli masz zy- ja- cie- la 

Je- śli masz p zy- ja- cie- la, je- śli masz rzy- ja- cie- la, klo-
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po- ty la- twiej znie~ć! 
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D y rektor Nacz e lny i Artysty cz ny TOMASZ DUTKIEWICZ 
zastępca dyrektora: Sabina Muras • kooatynacja pracy artystycznej Urszula Szczurek • organiiacja widowni: Grażyna 
Cholewka. Beata Król • inspicjent Renata Sladeczek. sułłer Halina Mieszczak • kierownik techniczny Kazimierz Talar 

• brygada techniczna: Piotr Gierczak, Andrzej żeromski, Marek Michalski, Robert Babiec • kierownik oświetlenia 
Jerzy Kocoń • oświetleniowiec Edward Kasiewicz • akustyk Mirosław Suprun • garderobiane: Czesława Gluza, 
Grażyna Caputa • rekwizytor Andrzej Gilowski • kierownik prac. perukarskiej i charakteryzacji Ryszard Paluch 
• charakteryzatorki : Alicja Żurek , Alicja Kocoń • prac. stolarska: Czesław Łaciak • prac. malarsko-butaforska 

Andrzej Zuziak, Jerzy Gorenia • prac. tapicerska Roman Byrdy • prac. krawiecka damska: Anna Wajda 
• prac. krawiecka męska: Zbigniew Kajzer • program opracował Janusz legoń 
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