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L s ł M a g d y 

Kochani moi! 

Ten list p"iszę do Was nie ze szko
ły, i nie z teatru, tylko z wakacji. 
Siedzimy sobie z tatusiem nad rze
ką. Ja chlapię nogami w wodzie, 
a· tatuś myśli. Przed nami, na dru
gim brzegu są pola, za nami łąka 
i też pola, wreszcie las i za lasem 
znowu pola. W ogóle mam tu bardzo 
dużo miejsca do biegania i bardzo 
dużo zajęć: zbieram różne rośliny, 

straszę koniki polne i ryby. I wszyst
ko byloby dobrze, gdyby tatuś mi 
nie przeszkadwł - bo tatuś chyba 
nudzi się tutaj bez teatru i bez tych 
swoich lalek (pisałam Wam w po
przednim liście, że mój tatuś pracuje 
w teatrze lalek) - i dlatego ciągle 

zadaje mi pytania. 
Teraz właśnie, jakby nie słyszał, 

że jestem zajęta· rzeką, pyta mnie, 
czy widzę to blękitne pole. Widzę. 
A czy wiem, dlaczego jest błękitne? 
Wiem. Oglądałam je z bliska, rosną 
na nim małe niebieskie kwiatki na 
cienkich lodygach. „To jest len" -
mówi tatuś - „a ty masz na sobie 
lnianą sukienkę". Zapytałam się 

wtedy - tylko ten jeden jedyny 
raz - czy nie żartuje, bo jak z ta·
kich niebieskich kwiatków można 

zrobić materiał, jeszcze w dodatku 
różowy? Zamiast mi odpowiedzieć, 

tatuś znowu zapytał, czy znam baj
kę Marii Konopnickiej „Jak to ze 
lnem bylo". Kiedy powiedziałam, że 
nie znam, bardzo się ucieszył, że 

znowu będę musiala pójść do teatru 
i zobaczyć przedstawienie pod tytu
łem „Czarodziejskie ziarno", bo 
„Czarodziejskie ziarno" oparte jest 

właśnie na tym opowiadaniu Konop
nickiej. Potem tatuś ucichl. Myśla
łam, że będę już miała spokój, ale 
tatuś zacząl - czy wiem, kto to jest 
Maria: Konopnicka? Wiedziałam, nie 
pisnęłam jednak ani slowa, niech so
bie trochę poopowiada, zawsze to 
lepsze, niż gdyby zadawal pytania. 
Mówil, że to jest poetka polska, któ
ra żyła kilkadziesiąt lat temu i jak 
nikt inny rozumia'la i czula krzywdę 
wyrządzaną ludziom. Bardzo nie lu
biła zlych władców i bogaczy, zaw
sze broniła słabych i ubogich. Pew
nie dlatego - pomyślałam sobie -
najbardziej kochala dzieci i napisała 
dla nich ma·sę bajek, sama czytałam 
przecież „O Janku Wędrowniczku" 
i „O Krasnoludkach i sierotce Ma
rysi"! 

Kiedy dostaniecie mój list, będzie 
już po wakacjach. Napiszcie mi, czy 
także widziałyście len na polach 
i czy rodzice W am przeszkadzali 
w czasie zabawy. Napiszcie też, co 
W am się bardzo podobalo w przed
stawieniu „Czarodziejskiego ziarna". 

Wasza Magda 

Mój adres: Wrocławski Teatr Lalek, 
Wrocław, Plac Teatralny 4 
Dla Magdy 

W PRZYGOTOWANIU 

1. Scena duża 
(dla dzieci szkolnych) 
M. Kownacka „O Kasi co gąski zgu
biła" 

2. Scena wędrowna 
(dla przedszkolaków) 
J. Ośnica „Bukiet konwalii" 

3. Scena mała 
(dla dorosłych) 
„Faust" wg Goethe'go i Marlowe'a 
L. Herdegen i J. Stwora „Teatrum 
żołnierza" 
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