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Zespół muzyczny p d kierownictwem 
Tomasza Bajerskie o 



TOM JONES i HARVEY SCHMIDT pracują razem od czasu studiów w University of Texas. 
Pierwszym efektem ich współpracy było studenckie przedstawienie „Hippsy-Boo". Następnie na
pisali piosenki do „Time Staggers On". Adaptację „Romantycznych" Edmonda Rostanda pt. „The 
Fantasticks" wystawiono najpierw jako jednoaktówkę w Barnard College 3 sierpnia 1959 roku. 
Premiera pełnospektaklowej wersji odbyła się 3 maja 1960 roku w Sullivan Street Playhouse 
w Nowym Jorku. Od tego czasu Tom Jones i Harvey Schmidt stworzyli szereg musicali, wysta
wianych z wielkim powodzeniem na Broadwayu, m.in. „110 in the Shade", „I do, I do", „Cele
bration". Musical „The Fantasticks" osiągnął liczbę ponad tysiąca premier na terenie obu Ameryk 
i Europy, a nowojorskie przedstawienie pobiło rekordy popularności nie schodząc z afisza od 
1960 roku. 
Tom Jones i Harvey Schmidt są zwolennikami prostoty w teatrze musicalowym. „Jestem prze
konany - mówi Jones - że im prościej, tym lepiej. Zbyt często w przedstawieniach wkłada się 
wielki wysiłek w uzyskanie efektów scenicznych, które nie wywołują prawdziwego oddźwięku 
emocjonalnego. Uważam, że właściwe słowa i muzyka potrafią oddziaływać silniej, niż najwymyśl
niejsze rozwiązania scenograficzne." 

Gdy brak radości, Śpiew serca łączył 
gdy zacznie cię złościć jak miód czas się sączył, 
jak kiepski żart twe życie szare, 
spróbuj kolego 

gdy przyszła złość, to trwała chwilkę 
w noc była pełnia 

o zmierzchu dnia złego 
pamięci kart obrócić parę . 

Nie ch tamten wrzesień 
śpiew traw ci przyniesie 
i ziół zapach w lesie 
wspomnienia falą 

niechaj powróci, 

a dzień śmiech wypełniał, 
gdy płakał ktoś - to wierzby tylko. 

Niech więc ten wrzesień 
cię znowu przeniesie 
na łąki, tam gdzie się 
ogienki palą, 

niech miłość wróci, 
niech pamięć zanuci mu „hallo". niech pamięć zanuci jej „hallo". 
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Gdy żyć wciąż trndniej, 
gdy srożą się grudnie, 
gdy żyje się pod włos, pochyło, 
wspomnij, zaśpiewaj, 
jak w słońcu dojrzewał 
złocisty kłos, wrześniowa miłość . 

Gdy w sercu pusto, 
w pamięci spójrz lustro, 
i skarg zakaż ustom 
niech się nie żalą 

a. miłość wróci 
i pamięć zanuci jej „hallo". 

Piosenka „Try T o Remember" 
Tekst polski - Wojciech Młynarski 

Przedstawienie prowadzi - Regina Dąbrowska 
Kontrola tekstu - Halina Budzińska 

Dyrektor i kierownik artystyczny 
JANUSZ WARMIŃSKI 
Zastępca Dyrektora 
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