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CUKROWY CHŁOPIEC 
czyli ten, który WIE 

Wiem, że kiedy umierała mama za mało 

cierpiałem. Syn powinien bardziej rozpa

czać po śmierci matki. Mam o to do sie

bie żal i boję się, że moje dzieci po mojej 

śmierci też będą się zmuszać do płaczu , 

ze względu na sąsiadów. 

Wiem. Pełzam po mulistym dnie bajora 

i udaję, że zawsze tak chciałem . 

ŻONA CUKROWEGO CHŁOPCA 
czyli ta, która UMIE 

Umiem wychowywać dzieci i rodzić 

właściwie bez wysiłku . Mogłabym mieć 

więcej niż dwójkę ale wtedy to już nie 

jest życie, tylko zapierdol i przedszkole 

zamiast domu. 

Umiem być bardzo nadwrażliwa i strasz

nie przeżywam wszystkie światowe nie

szczęścia . Jak ktoś skądś spadnie albo 

jakieś dziecko jest całe pokręcone, albo 

się obleje zupą albo jak ktoś kogoś za

strzeli. 

Nie umiem poczuć najlżejszego choćby 

dotknięcia . Nigdy nikomu o tym nie po

wiedziałam. Bo po co. 



JARZYNOWY KSIĄŻĘ 
czyli ten, który MA CZAS 

Mam cz.as dla siebie. Niewiele, ale mam. 

Tak, wiem. Moja MAMA jest bardzo chora. 

Ale jak długo można być bardzo chorym?! 

Ona choruje od tak dawna, że już nie wy

starczyło mi siły na bycie dobrym synem! 

Z tego wszystkiego rzuciłem pracę i otwo

rzyłem stragan jarzynowy. Teraz nikt już 

tego nie pamięta i dla wszystkich jest oczy

wiste, że od zawsze handluję kalarepą„. 

„.nie mogę już na ciebie patrzeć MAMO„. 

Czasem mi się wydaje, że ona nie umiera, 

bo czeka na mnie„. całe swoje za długie 

życie mi powtarzała, że mnie nigdy nie zo

stawi samego„ . 

MIŚ 
czyli ten, który ROZUMIE 

Rozumiem, że można stracić do mnie cier

pliwość. 

Rozumiem, że nie mogę mieć dzieci, bo 

jestem Misiem. Jako Miś mogę mieć tylko 

Misiaczki. A KRZYŚ nie chce Misiaczków, 

więc rozumiem, że nie będę miał nic. Nic, 

to też coś . 

Rozumiem, że jestem do zabawy. Nie ma 

w tym nic złego, bo przecież każdy do 

czegoś jest. 



KRZYŚ 
czyli ten, którego ROZPIERDALA. 

Rozpierdala mnie tempo, w jakim świat 

gna do przodu. Ciągle mam wrażenie, 

że stoję w miejscu z MISIEM pod pachą. 

a świat pędzi ku jakimś fantastycznym 

sprawom, które nigdy nie będą moim 

udziałem . 

Rozpierdala mnie, że nie mogę przestać 

się uśmiechać. Tylko przy MISIU mogę 

być smutny, i pewnie dlatego on jest mi 

taki bliski. 

Rozpierdala mnie, że moje życie ciągle 

się jeszcze nie zaczęło. 

ZŁOTY RYBEK 
czyli ten, który JEST GOTOWY 

Jestem gotowy, by być, kim tylko ze

chcesz. Mogę być twoim mężem, jeżeli 

ci go brakuje. Mogę być też żoną albo 

kochanką, gdy tego sobie zażyczysz. 

Jestem gotowy dać ci cierpienie. Cier

pienie czasem się przydaje. 

Jestem tylko twój. Wykorzystaj mnie naj

lepiej. Bo choć nie jestem tani, po pew

nym czasie nie będziesz mógł się beze 

mnie obejść. 



PAJĄK 
czyli ten, który STRACIŁ 

Straciłem potrzebę wychodzenia 

z domu. 

Straciłem możliwość wyboru. Z tymi wy

borami to jest chyba tak, że zawsze są 

złe. Przynajmniej moje. 

Straciłem ogląd całości. Teraz widzę już 

tylko szczegóły. 

Szczęściarz ze mnie. Niczego nie można 

mi już odebrać. 

CZERWONY KAPTUREK 
czyli ta, która SIĘ NIE BOI 

Nie boję się być sama. 

Nie boję się, że zachoruję, bo już jestem 

chora. Jedyne, czego trzeba się bać, to 

BÓL. 

Nie boję się, że się zestarzeję. Kiedyś się 

bałam aie teraz wiem, że jedyne, czego 

trzeba się bać, to BÓL. 

„. czasem tęsknię za normalnym stra

chem. Strach przed BÓLEM jest gorszy 

niż sam BÓL, szczególnie kiedy człowiek 

wie, czego się boi. 



WŁAŚCIWY ZAJĄC 
czyli ten, który PAMIĘTA 

Pamiętam, jak potrafi być ciepło. 

Pamiętam, że kiedyś chciałem, żeby 

było dobrze. 

Pamiętam moją pierwszą Dziewczynę. 

Miała Duże Oczy i nic w niej nie przy

pominało Zająca. Wybiłem jej zęby, 

żeby lepiej mogła robić mi to, co Za

jące lubią najbardziej, ale okazało się, 

że bez zębów nie była już taka ładna. 

Pamiętam swoje zdziwienie, kiedy do

tarło do mnie, że tak naprawdę jestem 

drapieżnikiem. 

Kiedy się zrozumie, że świat jest płaski 

i nie ma żadnych brodatych mieszkań

ców za chmurami nieba, wtedy jest się 

wolnym. Ja jestem wolny naprawdę 

i sam kupuję dla siebie cukierki . 



BRYGADZISTA SCENY 

OTLiA 

Waldemar Wojewoda 

TJK 

Sta ni sław Kraska 

MOMTA1YSCI SCENY 

OTLiA 

Mirosław Sadowski 

TJK 

Tomasz Albekier, Witold Janiszewski, Zbigniew Kuleczko, Adam Kobodziński, Waldemar Łobodziński 

AKUSTYCY 

OTLiA 

Daniel Gąsiorowski. Roman Otrząsek 

TJK 

Tomasz Wierzbicki , Grzegorz Fijałkowski 

OPERATORZY SWIATI:Ł 

OTLiA 

Marcin Molencki, Bernard Pyrek 

TJK 

Wojciech Gieroń, Janusz Kaźmierski, Grzegorz Cwalina 

REKWIZYTORKA 

TJ K 

Halina Rimpler 

GARDEROBIANA 

OTLiA 

Teresa Frąckowiak 

TJK 

Magdalena Tomechna-Dzisiewicz 

Anna Watras 

FRYZJERKI 

Barbara Kowzan, Katarzyna Kowalewska 

W PRZEDSTAWIENIU WYKORZYSTANE ZOSTAŁY NA~PUJĄCE UTWORY: 

- She loves You Johna Lennona i Paula McCartneya, 

- Ne me quitte pas Jacques'a Brela, 

- Z nim będziesz szczęśliwsza Edwarda Stachury i Krzysztofa Myszkowskiego, 

- Nokturn cis-moll op. pośmiertne Fryderyka Chopina w wyk. Władysława Szpilmana, 

- Serduszko puka w rytmie cha-cha Janusza Odrowąża i Romualda Żylińskiego. 

licencja na wykorzystanie utworów została wydana przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS 

Szczególne podziękowania dla Leszka Możdżera i Łukasza Wójcika za muzykę do utworu finałowego. 
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OPOLSKI TEATR 

Lalki i Aktora 

Biuro Obsługi Widzów 

bow@>teatrlalki.opole.pl 

tel./ fax +48 774543796, +48-774079056 

Biuro Obsługi Widzów przyjmuje zamówienia 

na sprzedaż biletów indywidualnych i zbiorowych. 

GODZIMY OTWARCIA: 

poniedziałek - piątek 8:00-15:00 

KASA BILETOWA 

Godziny otwarcia: 

poniedziałek 8:00-18:00 

wtorek, środa, piątek 8:30-14:30 

czwartek 8:30-12:30, 15:15-17:15 

dni wolne - na 1 godz. przed spektaklem 

Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny: Krystian Kobyłka 

ul. Augustyna Kośnego 2a, 45-056 Opole 

sekretariat tel. +48 774537306, +48 774079040 

fax +48 774079059 

centrala +48 774542336 

www.teatrlalki.opole.pl 

biuro@>tearlalki.opole.pl 

Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki 

finansowany jest 

z budżetu Miasta Opola 

cena programu: 7 zł 

·1< 
Biuro Organizacji Widow ni 

bow@>teatropole.pl 

tel./fax +48 774545941, +48 774539082 do 85 w.108 

Biuro Organizacji Widowni przyjmuje zamówienia 

na sprzedaż biletów indywidualnych i zbiorowych. 

GODZIMY OTWARCIA: 

poniedziałek od 8.00 do 16.00 

wtorek-piątek od 8.00 do 18.00 

sobota-niedziela: godzinę przed spektaklem 

KASA BILETOWA 

Godziny otwarcia: 

wtorek-piątek od 10.00 do 18.00 lub do 

rozpoczęcia spektaklu 

sobota-niedziela: godzinę przed spektaklem 

Sprzedaż przez internet na stronie: 

www.bilety.teatropole.pl 

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu 

Dyrektor Teatru: Norbert Rakowski 

Plac Teatralny 12, 45-056 Opole 

sekretariat tel/fax +48 774545942, 774539086 

centrala tel. +48 774539082 do 85 

www.teatropole.pl 

biuro@>teatropole.pl 

Druk: S indruk 

Zdjęcia: Greg Noo-wak 

Teksty: Agata Duda-Gracz 

Opracowanie merytoryczne programu: Hubert Michalak 

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu jest finansowany 

z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego. 



2 o 1 6 



·1< 
W

W
W

.T
E

A
T

R
O

P
O

L
E

.P
l 

' 

• 
J
{ 

O
P

O
L

S
K

I 
T

E
A

T
R

 
la

lki i A
ktora 



Wyobraź sobie samotną b i b li otekarkę. Tak, właśnie bib l iotekarkę. J uż? $wietnie. A teraz zajrzyj do wnętrza jej głowy. 

Rozgość się tam, rozej rzyj, podg l ądaj. Wszystko, co może wydarzyć się w tej głowie, właśnie się wydarza. Nie chcesz 

na to pat rzeć. Nie możesz oderwać wzroku. To strasznie śm ieszne: nag le zdajesz sobie sprawę, że to o Tobie. 

Agata Duda-Gracz 
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