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Bajka o mnie? To musi być jakaś pomyłka. Może
to bajka o rycerzu w złotej zbroi i jego wiernym,
nieistotnym koniu? Albo bajka o zapłakanej
królewnie, którą rozśmieszył piękny książę, a jego
koń go tam dowiózł, ale to nieważne? Albo bajka
o dzielnym królewiczu, co ocalił pól królestwa,
dzięki swej odwadze, sprytowi, sile ... no i też dzięki
jakiemuś tam koniu ... koniowi. .. ?
Tak, to musi być pomyłka. Nie ma bajek o koniach.
Ale skoro już tu jestem, chyba powinienem się
przedstawić... Choć to nie ma najmniejszego
znaczenia. Bo pewnie zaraz przyjdzie tu jakiś
królewicz czy inny bohater, dosiądzie mnie i pojedzie
w stronę zachodzącego słońca, ratować Śnieżki,
Śpiące Królewny czy inne Kopciuszki. I będzie się
ze mnie śmiał, że się przedstawiam, skoro to bajka
o nim. Ale jeszcze go nie ma!
A zatem ... jestem Rumak Romuald i jestem rozczarowany. A dlaczego jestem rozczarowany?
Bo odbyłem już sto wypraw, wożąc stu różnych bohaterów z bajek (a musisz wiedzieć,
że niektórzy są grubi i ciężcy), uratowałem dziewięćdziesiąt dziewięć królewien (bo jedna
zakochała się w smoku i nie dala się uratować), a nikt nigdy o mnie nie pamięta! Dlatego, choć
żyję w świecie czarów, jestem bardzo rozczarowany. Bo zobacz, weźmy na przykład bajkę
o Kopciuszku, na pewno ją znasz. Kopciuszek jechał na bal w karocy z dyni. Kto ją prowadził?
Ja! Kto omijał wszystkie dziury w asfalcie? Ja! A potem książę wziął but Kopciuszka i jej
szukał. Pieszo? Jasne, książę pieszo ... Oczywiście, że ja go wiozłem! A Śpiąca Królewna?
Czy to królewicz przedzierał się przez kolczaste krzewy? Nie, to ja! Ja pokłulem sobie zadek,
a on to tylko wygodnie siedział i wolał "Juhuu!". I tak jest zawsze, normalnie zawsze! Wszyscy
się przytulają, całują, urządzają przyjęcia, żyją długo i szczęśliwie, a mnie odprowadzają
do stajni i dają jakieś beznadziejne siano. I nigdy mnie nie ma w napisach końcowych.
A przecież ja też jestem odważny, dzielny i mądry. Umiem galopować, kłusować, stepować
i prychać na niebezpieczeństwo. I to ja się pierwszy zrywam, gdy dama wola "ratunku,
ratunku". O, na przykład teraz, słyszysz?
- Ratunku! Ratunku! - właśnie ktoś wola, a ja
i wyruszy na mnie na ratunek.
- Ratunku! Ratunku! - znowu

ktoś woła.

się

pierwszy

Bohater powinien

zerwałem.

już

tu

Zaraz przyjdzie bohater

się!

poczekaj, królewno w opalach!

- Jestem tu,
-

królewno, gdzie

jesteś najdroższa, ocalę cię!

do wysokiej

wieży?!

- Nie!
- Do smoka?
- Nie!
- Do

złego czarnoksiężnika?

- No co ty,

zgłupiałeś?

- Ale gdzie

jesteś?

Przyklei/am

się

do kleju!

- W kuchni!
A więc to właśnie jest me przeznaczenie! Zia, czarodziejska kuchnia,
pełna zaklęć, demonów i magii. ..
- Hop hooop! - wołam - czy tam jest
- Maggi? Tej przyprawy do zupy?

pełno zaklęć,

Pełno!

demonów i magii?

- odpowiada mi ma luba.

Nie ma czasu do stracenia. Trzeba ruszać. Ale jak mam ruszać, kiedy nikt nie powiedział:
"wio!"? Nie potrafię bez "wio". Albo chociaż "wiśta". Od której nogi mam zacząć? Jeśli zacznę
od lewej, to następna będzie prawa czy znowu lewa?
- Ratunku! Pomocy! - Ojejku, jejku, królewna w opalach! Raz koniu śmierć! Ruszam z lewej.
O, już biegnę! Galopuję! Sam, bez jeźdźca, ale fajnie! Biegnę, biegnę, ja, Rumak Romuald,
pędzę prosto na drzewo, zaraz trzeba będzie skręcać. Drzewo jest tuż-tuż, trzeba skręcać.
Ktoś musi pociągnąć mnie za uzdę! Nie potrafię skręcać sam! ... No i się wywaliłem. Ojej, takie
jeżdżenie samemu jest trudniejsze, niż myślałem. Ci bohaterowie to jednak nie są zupełnie
do niczego.

jadę,

głodna

jestem! - krzyczy moja królewna w opalach.

mam do pokonania wiele przeszkód i

Tylko

się ogarnę!

Kopyta?

Są.

niebezpieczeństw,

jak to w prawdziwej

Pędzę dalej - już umiem skręcać. Wybiegiem z lasu. Mijam jeden dom, drugi, pocztę, twoje
przedszkole, a wołanie mojej królewny jest coraz głośniejsze i głośniejsze ... Ach, jaka ona
będzie szczęśliwa, gdy ją uratuję! Rzuci się na mnie, obejmie mnie kopytami, zrobimy
przyjęcie i będziemy żyli długo i szczęśliwie! Jak w bajce! Ach, muszę ją o coś zapytać!

- Królewno! - wołam. - A jaki masz kolor?
Uratuję cię!

- królewicze zawsze tak

przykleiłam się!

Przykleiłaś się

- Jadę,
bajce!

Hmm. Jakoś nie przybiega. Może zaspał? A. .. to znaczy ... że może w ogóle nie przyjdzie!
Czy to jest właśnie moja szansa? Czy teraz to ja będę bohaterem? Ojejku, jejku, chyba tak!
To moja chwila! To mój moment prawdy!
To moje pięć minut! To ...

już,

Piękna

- No jedziesz czy nie,

- Ratunku! Ratunku!

Tak, tak,

- Hop hooop?!
wołają.

być.

- Ratunku! Ratunku! - bohater pewnie szuka miecza i zaraz tu przybiegnie.

- No pospiesz

Grzywa? Jest, potargana, ale może być. Błysk w oku? Jest. Ogon na miejscu. Wszystko
mam. A więc w drogę! Jestem taki podniecony! Aż zawołam:

- Yyy ... Czarny - odpowiada.

biały!

- Wspaniale , ja jestem

A jaką masz

grzywę?

grzywę,

łajdak.

- Patrzysz na mnie , to ja , mucha Marzena!

- Nie mam grzywy!
Zły czarnoksiężnik obciął

jej

a to

Ale

muszę spytać

o

coś

Mucha? Moja luba to mucha?! Przebiegłem łąki, lasy, knieje
i trzy osiedla, by ocalić„ muchę?! „.Więc to jest właśnie ta
moja bajka ...

jeszcze.

- Powiedz mi , a lubisz galopować brzegiem jeziora, gdy nocna rosa smaga cię po kolanach?
- Co, rozczarowany? - pyta mucha. - No, yyy, wiesz, yyy„. - zastanawia
w porządalu .

się

moja luba - jeszcze nie

próbowałam,

ale to

- Ale ty nie

Jaka ona współczesna! W porządalu , ależ to cudowne określenie! Galopuję dalej. I oto mym
oczom jawi się pierwsza przeszkoda. Zły , zaczarowany domofon. Usiłuję nacisnąć kopytem
jakiś numer, ale wciskają się wszystkie naraz. W końcu ktoś (na pewno zły czarnoksiężnik albo
smok) mówi: "Halo? Kto tam?" a ja w odpowiedzi rżę : "liiijaaaa!" "A, to ty" - ktoś odpowiada
i drzwi się otwierają. Ale go oszukałem! Biegnę po schodach, moja luba nawołuje , że przykleiła
się na szóstym piętrze , próbuję wjechać windą , ale się nie mieszczę, a to oznacza, że muszę
pokonać schody! Rach!!! Ciach!!! Pokonuję pierwsze piętro! Poddało się prawie bez walki!
Hop!! Siup!! Drugie! Rym!! Cym!! Trzecie! Brzdęk! Grdęk!
Czwarte! Bał „. ! lał„.! Piąte „. Uff„. Puff„ . Szóste„. Drzwi
są otwarte. Wchodzę.
- Hop hooop! Luba moja! - No nareszcie,

kurczę

wołam

- zaraz

blade .

Pomożesz

- Dlaczego nie

mi?

jesteś królewną?!

- Bo królewny są rozpieszczone i mają muchy w nosie.
pomóż mi, ty, jak ci tam, bo zaraz umrę.

Proszę,

- Romuald jestem.
- Marzena. To co , odkleisz mnie, czy mam tu tak sobie
dyndać?

zdechła

na sto procent! - mówi. -

- Totalnie! - odpowiada mucha Marzena - Nie słyszałam jeszcze, żeby jakiś koń wlazł
na szóste piętro wieżowca. Normalnie mistrz jesteś! Numer jeden jesteś!

ma luba.

- Numer jeden? - Jak

- No tutaj!

babcię

dziwię się

kocham,

że

nie

- Nigdy

wcześniej

nie

było

o tym bajki?

było!

-Je~eśpewna?-pytam.

Czyżby zły czarnoksiężnik sprawił, że jesteś

- Co ty pleciesz, jaki
Rozglądam się

- Nie jestem.

- No co ty, ja? - pytam, bo w końcu nie było ani czarnoksiężnika, ani smoka, ani nawet
szklanej góry„.

- Gdzie?

- Ach!

jesteś królewną.

- Dzięki Romek, uratowałeś mi życie , gdyby nie ty, to bym
Normalnie totalnie odważny jesteś, wiesz?

- Hop hooop! -wołam dzielnie - gdzie jesteś? To ja, twój
bohater, Rumak Romuald , przybyłem, by cię ocalić!
się

mi, czy nie?

Pomogę jej. To nietrudne, wystarczy poślinić i zaraz się odklei.
Ach, ironio„ . Jedyna na świecie bajka o Rumaku Romualdzie i akurat do uratowania trafia się
zwykła, mała, czarna mucha„. Znów jestem rozczarowany ... Smutny„. A mucha lata szalona
wokół mego smutnego, rozczarowanego łba „. Coś tam sobie bzyczy„ . Co ona bzyczy?

cię ocalę!

Jak wicher wpadam do kuchni. Rozglądam się,
przygotowany na wszelkie niebezpieczeństwo , ale
żadnego niebezpieczeństwa nie widzę. Rozglądam
się raz jeszcze, gotów ujrzeć mą królewnę w opałach,
ale nie widzę ani królewny, ani opałów.

- Tu jestem! - odzywa

Pomożesz

może być

czarnoksiężnik?

niewidzialna?! - pytam.

Tu jestem, no! Tutaj, pod

mówię .

- No jak nie, jak tak? Ja jestem, odklej mnie!
Podchodzę bliżej„.

Poza

muchą

że

nie

było!

lampą przecież .

bacznie, ale pod lampą wisi tylko lep na muchy.

- Hop hoop, ale tu nikogo nie ma -

- No na kozi zadek,

A więc jestem pierwszym bohaterem na świecie , który wszedł na szóste piętro i uratował
muchę! To już coś, to przecież coś znaczy„. Gdyby nie ja, ta biedna mucha umarłaby
w samotności , błagając o ratunek, coraz ciszej i ciszej„. A ja przybyłem, pokonałem schody
i ją uratowałem! Może to niewiele, może to tylko mała mucha, ale gdyby nie ja„.
Jestem dzielny, mądry , odważny i umiem sam skręcać!

na lepie na muchy , nie ma nikogo.
A teraz proszę , proszę jeszcze tylko o jedno zdanie. Tylko to jedno, najważniejsze zdanie„.

- Hop hop, nie

widzę cię!

- wołam zrozpaczony.

- To se kup okulary - odpowiada dziwna, niewidzialna królewna.

I żyli

długo

i

szczęśliwie .

Malina

Prześluga

- dramatopisarka, bajkopisarka , autorka tekstów piosenek ,

felietonistka . Absolwentka ku lturoznawstwa na UAM w Poznaniu i
Laboratorium Dramatu w Warszawie . Laureatka Medalu
nagród i

wyróżnień

w Konkursie na

- wszystkie wydawane przez
spektakle oraz

słuchowiska

Prześluga słynie

poznańskie

Dramatu przy

Sztuki oraz licznych

Młodzieży .

Centrum Sztuki Dziecka -

Gęsia

wyobraźni

teatru z oryginalnej

zabawy językiem. Bohaterami jej tekstów
jak: Oczko w Rajstopie,

dla Dzieci i

Szkoły

były

Jej dramaty

realizowane jako

radiowe.

świecie

w

Sztukę Teatralną

Młodej

są często

i ogromnej

zdolności

do

postaci i przedmioty niestereotypowe ,

Skórka, Antek - antena telewizyjna, mól Zbyszek,

włos

Patryk czy pchla Majka. Rysunek psychologiczny tworzony jest po mistrzowsku - postaci
wykazują się inteligencją , życiową mądrością ,

dlatego

też można się

z nimi

jednocześnie

poważnie

poruszają

traktują

Prześlugi

młodego

są

dlatego jej teksty

Koń,

z

jaki jest,

każdy

fantazyjną grzywą

cieszą się

powodzeniem

widzi, ale nie

każdy

błyskotliwe,

lekkie,

odbiorcę.

Prześluga

z perspektywy dziecka, pobudza jego wyobraźnię i zaciekawia
życia ,

upragniony cel. A co
albo

wyruszyć

się

żeby,

zostać

dostrzega,

że zwykłe

może mieć

wyjść

nie zważając na przeciwności i

stanie, jeśli przyjdzie Romkowi

własne słabości, osiągnąć

walczyć

z drwinami

los?

się

do naszego Teatru na

czarującą

magii),

przyjdźcie

rozśpiewaną, nową ,

pokolenia - Maliny
i barwy,

z cienia, marzy

bajkowym bohaterem.

odczarować niełaskawy

sami,

galopujące

Prześlugi.

w

a nawet ma/i-nową

Spektakl

pomysłowej

zwierzę

swoje pragnienia. O tak,

poza granice bajki, by zmierzyć się z nieznanym i obcym mu

Przekonajcie

świat

aspektem

czterokopytne

rozczarowany rumak Romuald zdoła

odrobiną

patrzy na

niemalże każdym

nasz rumak Romuald, przewrotnie nazywany Romkiem, pragnie
o czynach wiekopomnych, chce

zabawne,

wśród najmłodszych .

i zabójczym (dla much) ogonem

Trzeba wiele uporu i sił,

tematy egzystencjalne ,

utożsamiać.

Zarówno dramaty, jak i bajki Maliny
a

nierzadko

„ roztętni"

bajkę

(bo

złośliwców

światem?

przyprawioną

znakomitej autorki młodego

muzyka Tomasza Benna, a

scenografii, przygotuje

Czy

poznański

kształty

scenograf Jacek

Zagajewski.
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