






Piosenka KRÓLA POMIDORA 

Trzeba prz~być siedem rzek i siedem gór, 
Trzeba siedem groźnych mórz przepłynąć, 
Aby traf.ić na wspaniały, wielki dwór, 
Kędy włada zacny Król Pomidor. 

Kto siedzi na tronie 
W złocistej koronie? 

Jak zowie się rzeka, 
Gdzie poją się konie? 

Czy zupa grochowa 

- Pomidor 

- Pomidor 

Jest smaczna i zdrowa? 
- Pomidor 

A dzwonek, gdy dzwoni 
To dzieci gdzie idą? 

- Pomidor, Pomidor, Pomidor 



„BAŚŃ O GRAJĄCYCH JABŁKACH" 
Był sobie raz zacny i dobrodus:my Król Pomidor, który, jak prawie 

wszyscy dobroduszni królowie w bajkach, miał śliczmą córkę - Królew

nę Kasię. Pewnego razu królewna Kasia postanowiła zorganizować turnie] 

śpiewaczy, a ten z rycerzy, który zaśpiewa najpiękniej miał otrzymać 

w nagrodę jej rękę i zostać królem. 

Nie wystarczy jednak, aby przyszły król miał tylko ładny głos. Musi 

być jeszcze mądry, szlachetny i odważny. Jak jednak sprawdzić, który 

z rycerzy posiada właśnie te cechy? Uradzono więc, że rękę królewny 

otrzyma ten tylko rycerz, który przyniesie jej zaczarowane, grające jabł

ka. Nie łatwo je jednak zdobyć! Rosną one na zaczarowanej jabłoni, któ

rej strzeże ogromny smok i staruszek, który wyda jabłuszka tylko na

prawdę szlachectnemu rycerzowi. Przeszkody te pokonać może więc ktoś 

rzeczywiście odważny i prawy. W rękach takiego śmiałka zaczarowane 

jabłuszka grają pięknie, gdyby jednak podstępnie zdobył je tchórz, jabł

ka zamiast grać - płaczą! Na wyprawę zgłosiło się wielu rycerzy, mię

dzy innymi rycerz Fanfaron - wielki chwalipięta ze swym giermkiem 

Ziewajłą - śpiochem i łakomczuchem, oraz ogrodni'k Jasio, który opie

kował się drzewami i ,kwiatami z królewsk,iego ogrodu. Razem z nim 

postanowił wyruszyć na wyprawę wesoły dworski błazeRek. 

Piosenka Jasia Ogrodnika 

Łopata, gr~ibie, nóż, motY'ka, 

- oto rynsztunek ogrodnika, 

Łopaita, grabie, dwoje rąk, 

Które do pracy chętne są! 

Świeilutkde kwiaty Królewnie niosę 

Na płatkach mają srebrzystą rosę, 

Daremnie szukać, gdzie nie pójdziecie 

Ładniejszych kwiatów nie ma na świecie. 

Ojczyste kwiaty z naszych pól 

Ojczyste kwiaty, najpięlmiejsze, 

Czy pastuch zerwie je, czy król 

Każidemu kwiaty cieszą serce. 

Ojczyste kwiaty z naszych łąk 

Najukochańsze, miłe kwiaty, 

Każdemu kwiaty pachnąć chcą, 

Czy kto ubogi czy bogaty. 



Piosenka Błazna 
Gdy w długą w~bierasz się drogę, 
Wyprawa gdy czeka cię - ważna, 

To jedno poradzić ci mogę, 
Byś zabrał ze sobą i błazna. 

Bo błazen pomoże w potrzebie, 
Pocieszy, zabawi, rozśmieszy, 
Gdyż błazen, choć o tym nikt nie wie, 
To w drodze przyjaciel najlepszy. 

Dzyń, dzyń, dzyń, dzyń 

Dzwoneczki dzwonią moje, 
To będzie co 
Przyniesie los, 
Ja smoka się nie boję! 
I mogę mu 
Dać prztyczka w nos 
Ja smoka się nie boję 

Dzyń, Dzyń, dzyń, dzyń, 

Dale!rn czeka droga, 
Więc będę iść, 

Bez przerwy iść 

Ja jabłek chcę spróbować 
Ruszajmy więc 
Chociażby dziś 

Ja jabłek spróbować chcę! ł 

CóiJby to jednak była za bajka, gdyby nie było w niej zł~go cza·rodzieja, 

który chce, aby na świecie było smutno? 

I w naszej bajce czarodziej, dowiedziawszy się o planowanej wyprawie , 

postanowił przeszkodzić śmiałkom w zdobyciu zaczarowanych jabłuszek. 

Wyczarował gospodę, w której jego siostry - Wiedźmy podać miały 

wędrowcom piwo zaprawione korzeniami, które mącą pamięć i rozum. 

Pierwsi dotarli do gospody Jasiek i Błazen , ale oparli się namowom 

Wiedźm i nie przyjęli poczęstunku. Wiedźmy, 1które jak się okazało , nie 

były wcale złymi Wiedźmami, pozwoliły im odejść w zamian za obietnicę 

pomocy przy uprawianiu ogródka i nauczeniu różnych wesołych sztuczek 

małego kotka należącego do jednej z nich. Bojąc się jednak gniewu 

czarodzieja napoiły piwem Ziewajłę, kitóry domagał się poczęstunku i ule

gającego mu we wszystkim rycerza Fanfarona (bo to przecież Ziewajło 

będzie bił się ze smokiem!) 

Czarodziej jednak nie jest zadowolony, wolałby, żeby to Jasio i Bła

zenek zapomnieli o zaczarowanych jabłuszkach. Odczarowuje więc Fan

farona i Ziewajłę i postanawia przygotować inną zasadzkę. 

Tymczasem Jasiek z Błazen'kiem dotarli do miejsca, gdzie rośnie za

czarowana jabłoń - Powclri i ostrożnie zbliżają się do ogromnego smoka, 

a tu o•kazuje się, że smok nie jest prawdziwy! Jest to smok sztuczny -

,.strach na rycerzy", uruchamiany przez dziiewczy1nkę Stokrotkę , która 

chętniej ba wiłaby się i tańczyła niż udawała strasznego potwora. 
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Piosenka Rycerza Fanfarona 
i jego Giermka Ziewajły 

Fanfaron: Entliczek, pentliczek, 
zupa szczawiowa , 
ach czemu tak m~ się 
telepie głowa? 

Ziewajło: Ent1iczek, pentliczek, 
szałwia, pokrzywa 
ach czemu tak mi się 

głowa kiwa? 

Fanfaron: Entliczek, pentliczek, 
krowa łaciata, 
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ach szedłbym, wędrował, 
na koniec świata. 

Ziewajło: Entliczek, pentliczek 
byk dwurogi, 
lecz czemu, ach czemu, 
nie niosą nogi? 



Piosenka Stokrotki 
Tato, ja nie chcę 

udawać stracha, 

juź mi się, tato, 

zbiera na płacz 

- wciąź trzeba skakać 

ogonem machać 

i przy tych jabłkach 

sprawować straż! 

Tato, ja jestem 

dziewczynka mała, 

jaki tam, tato, 

jest ze mnie smok 

- ja bym się raczej 

pobawić chciała 

a s traszę ludzi 

już siódmy rok! 

Jasiek i Błazeneik otrzymują zaczarowane jabTh:a od staruszka i Sto

krotki, ale nie mogą wrócić od razu na królewski dwór. Muszą po dro

dze odwiedzić gospodę Wiedźm ri speł nić daną im obietnicę. 

Na dworze tymczasem królewna Kasia niepokoi się o wynik wyprawy. 

Udaje jej się namówić Króla Pomidora, żeby wyruszyli rycerzom na spot

kanie. 

W karczmie dzieją scię straszne rzeczy! Wiedźmy zamienione zostały 

przez Czarodzieja w kamienie i mogą zostać odczarowane tylko wtedy, 

gdy Jasio i Błazene'.<:: wypiją piwo i po wypiciu utracą pamięć i rozum. 

Jasio jest zbyrt szlachetny, by Wiedźmy, które okazały się dla niego dobre, 

zostawić bez pomocy. 

Wypijają więc razem z Błazenkiem po kuflu piwa. Jabłuszka wypada

ją im z rąk i toczą się po podłodze. Wtedy rycerz Fanfaron, który do tej 

pory ucztował wraz z Ziewajłą w karczmie, podnosi jabłuszka i wręcza 

je królewnie, która właśnie wraz z k rólem Pomidorem przybyła do za

czarowanej gospody. 

Ale co to? - Jabłuszka zamiast zagrać pięknie zaczynają płakać i źalić 

się! Królewna Kasia nie chce płaczących jabłek, odrzuca je i wtedy opa

dają czary z Jasia i Błazenka. Znikają złe moce, znika zły czarodziej 

i Wiedźmy, a Błazenek, Jasio z królewną Kasią i królem Pomidorem po

wracają na dwór, aby cieszyć się grającymi jabłuszkami i grać sobie 

w pałacowych ltomnatach ... no, w co? - oczywiście w ... Pomidora! 
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To tylko teatr ... 
Zatańczcie dzieci razem z nami 

dzisia] się cały bawi dwór , 

my nie jesteśmy już wiedźmami 

i zdjął koronę zacny król. 

To tylko teatr, teatr, teatr 

i teatra1nych świateł blask, 

a żadnych czarów nie ma, nie ma 

i już na tańce przyszedł czas! 

To tylko teatr, teatr, teatr 

i teatralnych ś'Miateł blask, 

lecz, że się bajka przeciągnęła, 

więc już żegnamy, dzieci, was! 
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UWAGA DZIECI! 
OGŁASZAMY WSZEM I WOB EC 

KRO LEWSKĄ PROSBĘ 

Król Pomidor, który całe dnie grywa ze .swoim dworem w pomidora 
chciałby urozmaicić sobie czas. Prosi zatem wszystkie dzieci o nadsyła
nie kolorowych rysunków na temat: „Co najbardziej podobało mi się 

w bajce?". 

Najładniejsze rysunki zostaną nagrodzone fotografią Króla Pomidora 
z jego własnoręcznym podpisem. 

NASZ ADRES: 

TEATR MUZYCZNY 
UL. BEMA 26 

81-381 G D Y N I A 

UWAGA! 

W sprawie zakupu biletów na przedstawienia naszego Teatru 
prosimy porozumiewać się z działem Organizacji Widowni. Kie
rownik: Elli Zieman. Telefon: 21-78-16 

Cena 7,- zł 




