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1
Prolog

PIOSENKA – WSZYSCY śpiewają

Z góry na dół w przód i w bok
niech się kręci w kółko bajka
Nadstaw uszu wytrzeszcz wzrok
Oto bajka samograjka
Z dołu w górę, w tył i w przód
niech się plotą dyrdymały
Bajka prosta jest jak drut
albo jak paluszek mały
ref. Trala la la tra la la
farmazony, banialuki
dobra bajka nie jest zła
więc zaczyna się i ta.
Trala la la la tra la la
trala la la la tra la la
więc zaczyna się i ta

OCHMISTRZ
Dawno, dawno temu w pewnej bardzo smutnej bajce mieszkał bardzo smutny król. Jego żoną była bardzo, ale to bardzo smutna królowa...

KRÓL
Wiesz kochanie, jestem strasznie smutny. Jestem bardzo smutnym królem...

KRÓLOWA
Tak kochanie. Ja też jestem bardzo smutna. Jestem bardzo smutną królową... Och, jaka ja jestem smutna…

OCHMISTRZ
Król i jego smutna żona, byliby pewnie najsmutniejszymi ludźmi na świecie gdyby nie to, że pewnego dnia z nieba spadł im prawdziwy skarb.

KRÓL
Co to może być?

KRÓLOWA
Nie wiem.

KRÓL
okiem znawcy To wygląda jak „coś”.

KRÓLOWA
Nie coś tylko ktoś! To dziecko, chłopiec!

KRÓL
Mój następca! Cudownie! Spytaj go jak się nazywa?

KRÓLOWA
Jak się nazywasz, prosiaczku?

Dziecko odzywa się tęgim płaczem. Król i Królowa próbują go jakoś uciszyć. Robią to
w sposób bardzo niezgrabny, czasem przypominający duszenie muchy w ręku, czasem
jest to wręcz ogłuszanie instrumentami muzycznymi. Kiedy para królewska pochyla się nad maleństwem, ono reaguje gwałtownym płaczem.

KRÓL
Zrób coś, zanim ja się nim ...

KRÓLOWA
nerwowo No prosiaczku, luli luli…

dziecko niezmiennie płacze

KRÓL
Daj - ja! Ja ci pokażę... Jestem królem! Mnie posłucha!

bierze niewidzialne maleństwo na ręce, ono gryzie go w palec, król krzyczy z bólu, upuszcza niewidzialne maleństwo na podłogę w ostatniej chwili łapie je ochmistrz

Ugryzł mnie! Widziałaś?! Morderca! Ugryzł mnie! Niech ja go tylko...!

Ochmistrz ratuje dziecko od niechybnego klapsa salwując się ucieczką, kończy się to ogólna gonitwą po scenie, niewidzialne maleństwo chroni także Królowa, czasem pokazuje królowi puste ręce, zaraz potem okazuje się, że właśnie w nich trzyma maleństwo. Król w końcu dopada małego
i z zamiarem uderzenia mu paru klapsów biegnie w kierunku widowni W porę jednak ochmistrz podstawia mu nogę i maleństwo leci „w ręce” publiczności. Tu kolejna zabawa z dziećmi, która kończy się ucieczka królowej z maleństwem. Król i królowa w pogoni wybiegają w kulisy.

OCHMISTRZ
Ale dzieci szybko rosną. Nim król obiegł pałac syn jego był już całkiem dużym chłopcem.

Wbiegają Książę i Królowa, za nimi zziajany i zadyszany na scenę wbiega Król.

KRÓL
Urósł nam chłopak, nie ma co!

KRÓLOWA
Ano urósł, ani się obejrzysz jak się żenić będzie chciał!

KSIĄŻE
Jeszcze czego! Nie chcę się, żenić! Chcę sobie biegać, skakać, w chmurach latać, w wodzie sobie pływać. Nie chcę żony. Po co żona?

KRÓLOWA
Po to żebyś... żebyś... Po co mu żona?

KRÓL
Ja nie wiem... no chyba... po to żeby...

KRÓLOWA
No żeby co?

KRÓL
Po to żeby miał.

KRÓL I KRÓLOWA
Po to żeby miał.

KSIĄŻĘ
Nie chcę żony. Powiedziałem. Nie chce, nie chcę, nie chcę...

OCHMISTRZ
Ale książę szybko zmienił zdanie…

Król wklepuje księciu parę klapsów. 

KSIĄŻĘ 
pochlipuje

KRÓL
A czemu jesteś taki smutny? Uśmiechnij się! Zobacz jak my się wesoło uśmiechamy! wzrokiem nakazuje aby wszyscy się uśmiechali No, prosiaczku...

KSIĄŻĘ
Nie mów do mnie prosiaczku! Nie chce się uśmiechać...

KRÓL
Jak to nie chcesz?! To jest rozkaz! Królewski rozkaz! Uśmiech! Proszę bardzo! do wszystkich

KSIĄŻĘ
Nie chcę

KRÓL
Nie chcesz to poczekaj… 

„Niech wiedzą wszyscy i wszędzie,
że kto się uśmiechać nie będzie
temu głowę kat utnie niechybnie
To jest królewskie orędzie...”

KSIĄŻĘ
Nie będę się uśmiechał.

KRÓL
A to dlaczego?

KSIĄŻE
Dlatego że jest mi smutno i boli mnie pupa...

KRÓL
Jak się nie ożenisz to cię będzie ciągle bolała...

KRÓLOWA
No już synku nie dąsaj się tak... Chcesz się ożenić?

KRÓL
Słyszałeś? Mamusia pyta, czy chcesz się ożenić?

KSIĄŻĘ
Tato, ale ja panny żadnej nie kocham...

KRÓL
Pokochasz, pokochasz papcio ci pomoże.

KSIĄŻĘ
Ale jak?

KRÓL
Mam swoje królewskie sposoby. Po raz ostatni pytam, chcesz się ożenić?

KSIĄŻĘ
/pochlipując ze strachu/ Chcę się ożenić.

KRÓL
No, nareszcie!

KRÓLOWA
Idę zapraszać gości.../wychodzi zabiera ze sobą lalkę księcia/

KRÓL
A ja i ochmistrz przygotujemy królewskie orędzie... Ale najpierw trzeba coś zjeść. Kto nic nie je, ten jest nie najedzony, a kto nie pije ten usycha Na śniadanie chcę dziś bułeczkę a do tej bułeczki poproszę bajeczkę… bajeczkę o króliczku

KRÓL
Syn mój, musi znaleźć żonę, jeśli zasiąść chce na tronie... Ochmistrzu drogi, pisz! /mówi z pełnymi ustami tak, że nic nie można zrozumieć, Ochmistrz jednak skrupulatnie zapisuje jego słowa/ Skończyłeś? Ależ ty się wleczesz! No to jeszcze raz... /powtarza wolno ale nadal nie wyraźnie, bo z pełnymi ustami; strasznie się drze/ Rozumiesz?

OCHMISTRZ
Tak, Wasza Niecierpliwość. Zrozumiałem.

KRÓL
Daj mi, ja to teraz ogłoszę...!

śpiewa

Drodzy poddani! Oto orędzie:
Niech każdy z was wytęży słuch
Niech wiedzą wszyscy, Niech wiedzą wszędzie
Co następuje tu w zdaniach dwóch.
Po pierwsze:
Syn królewski bierze żonę
Bo dojrzały jest w sam raz,
Zasiąść będzie mógł na tronie
Przecież to najwyższy czas.
Po drugie:
Niech przybędą tu księżniczki
Hen ze wszystkich świata stron
Najprawdziwsze bladoliczki
Czeka już królewski tron.
Koniec orędzia. Koniec i kropka.
Coście słyszeli zanieście w świat!
Jeśli ktokolwiek księżniczkę spotka
Niech jej przekaże te zdania dwa.

Post Scriptum -Skarbiec królewski zwraca koszty podróży. Podpisano Król Kisiel V, w imieniu swoim i własnym.

OCHMISTRZ
Nie minęły trzy bajkowe dni, czyli jakieś piętnaście sekund, a już pod królewski pałac zajechały księżniczki z najodleglejszych bajek… Królu zajechały księżniczki!

KRÓL
No to prosić!...

Wchodzi pierwsza księżniczka. Chuda szczapa o ryżych włosach.

OCHMISTRZ
Księżniczka Bajaderka, z dalekiej Bajdurii...

KRÓL
Dzień dobry dziecinko, powiedz nam coś o sobie

KSIĘŻNICZKA I
/śpiewa/

Na księżycu mam królestwo
i w pokoju stado słoni
każdy słoń ma kapcie w ciapki
i kokardkę na ogonie
I mrówkę też mam olbrzymkę
która zjada krokodyle
lat ma pięćset, sto dziewięćset
chyba, jeśli się nie mylę
Prima aprilis, prima aprilis
nie daj się nabrać na głupi żart
nie słuchaj głupot bo się pomylisz
to łgarstwo, blaga, kłamstwo i kant.
Tato mój jest królem wyspy
i nie zmyślam, daję słowo
mama moja jest piratką
i rozrabia zawodowo
Przypłynęłam do was w sicie
bo podobno jest tu książę
co uwierzy w każdą bajkę
i z kłamczuchą chętnie zwiąże
Prima aprilis uciekaj z drogi
nie daj się nabrać na głupi żart
kłamstwo ma przecież krótkie nogi
a kłamca swego żartu jest wart.

KRÓL
Nie zmyślasz przypadkiem?

KSIĘŻNICZKA I
Przysięgam na morską pianę i moje sito pełne wody, że to wszystko prawda...prawda, prawda, prawda, prawda… 

/znika, tak jakby rozpłynęła się w powietrzu/

KRÓLOWA
Gdzie ona jest?

KSIĄŻĘ
Zniknęła...

KRÓL
Jak to zniknęła? To nie ładnie tak znikać.

KSIĄŻĘ
Jej tu w ogóle nie było.

KRÓL
Nie rozumiem...

KSIĄŻĘ
Ona była zmyślona, tak jak wszystko co mówiła.

KRÓL
A kto ją zmyślił /książę wskazuje króla/ Ja?

KRÓLOWA
Uspokój się kochanie! Ona zmyśliła się sama. Poproś następną.

KRÓL
Ja sam ją przyprowadzę zanim nam w progu zniknie. Ja wam pokażę… księżniczkę z krwi i kości, która twardo stoi na ziemi… /wyliczając jej zalety znika w kulisie, po chwili wraca prowadząc grubą księżniczkę o tępym spojrzeniu, bardzo z siebie zadowolony.../ Proszę!

KRÓLOWA
Przedstaw nam się kochanie!

KSIĘŻNICZKA II
Księżniczka .....

KRÓLOWA
Może powiesz nam coś więcej o sobie...

KSIĘŻNICZKA II

śpiewa 

Z wielkiej siły słyną smoki.
Każda głowa ogniem zieje.
Drżą przed smokiem całe wojska,
a ja się ze smoków śmieje.
Małym paluszkiem smoka przebijam,
i gołą ręką ukręcam mu łeb.
W moich ramionach krzepa i siła
Chodź do mnie książę, no nie bój się mnie.
ref. Nie bój się książę i nie trzęś portkami
i nie płacz chłop jesteś czy baba.
Ja cię obronię przed złymi smokami
więc wziąć mnie za żonę wypada 
tyś jest mój i moja jest władza.

/naciera na księcia z takim impetem, że omal go nie zabije/

KRÓLOWA
Zanim jednak zostaniesz żoną mego prosiaczka...

KSIĄŻĘ
Mamo, tyle razy ci mówiłem, żebyś nie mówiła do mnie „prosiaczku”.

KRÓLOWA
Ale to przecież tak miło... Dobrze prosiaczku! No więc mój syn i ja
mamy dla ciebie zadanie. Zanim zostaniesz jego żoną, pokaz swoją
odwagę i siłę. Złap tę mysz!

KSIĘŻNICZKA II
Tutaj są myszy? To ja znikam. /ucieka w popłochu, krzycząc „na pomoc mordują...”/

KSIĄŻĘ
Nie ma normalnych księżniczek na świecie?

KRÓLOWA
Są. Ochmistrzu, proś następną!

OCHMISTRZ
Tak jest wasza wysokość. Następna proszę!

KSIĘŻNICZKA III

śpiewa 

Ja jestem piękna ja jestem śliczna
zdrowa, pożywna i kaloryczna
Czekoladowa jak czekoladki
Pocałuj książę rękę mulatki
Wspanialsza jestem niż wszystkie inne
kwaśne, grymaśne, mdłe i dziecinne.
chętnie zalety moje wyliczę
Tylko pocałuj książę w policzek.
Pocałuj książę, serca nie żałuj
Całuj w policzek, i rękę całuj.
Tyś mym księżycem, ty moim słońcem /tyś moje słońce/
Całuj me usta póki gorące...

KRÓL
Gorzko! Gorzko!

KSIĘŻNICZKA III
O! Książę, jesteś mój a ja twoja! /całuje księcia zapamiętale/

KSIĄŻĘ
Gorzka...

KRÓL
Jak to gorzka?

KSIĄŻĘ
Fałszywa...

OCHMISTRZ
I lepka

KRÓLOWA
Ona się topi.

Ze sceny znika Księżniczka III. Do zgromadzonych postaci zaczynają dobiegać odgłosy burzy. Książę szlocha.

KRÓL
/ze łzami w oczach/ Są jeszcze księżniczki prawdziwe i piękne, i urodziwe, i oczy mają błyszczące i myśli.

OCHMISTRZ
/szepce coś królowi na ucho/

KRÓL
/ze słabnącym entuzjazmem, z postępującą chorobą psychiczną/ Nie ma ? Są, na pewno są. Wysokie, niskie, blondynki, szatynki, łyse, kudłate… /płacze/ Nie ma żadnej... I co teraz będzie?

OCHMISTRZ
Burza...

KRÓL
Co?

OCHMISTRZ
Będzie burza. Burza idzie. Zamknijmy okiennice!

KRÓL
Nie! Nie zamykaj! Skoczę w otchłań z rozpaczy. Koniec królestwa, koniec bajki, koniec mnie…

Ochmistrz powstrzymuje króla przed skokiem i wtedy właśnie zauważa nadjeżdżającą księżniczkę.

OCHMISTRZ
Panie, królewna przemoknięta, utknęła w deszczu i błocie jej kareta, a piękna ,a urodziwa i zdaje się prawdziwa… 

Burza się wzmaga. Król z Ochmistrzem obserwują zmagania księżniczki z ulewą i piorunami.

KRÓL
/wzdycha/ Prawdziwa .

OCHMISTRZ
Akurat prawdziwa. Pewnie z mgły jest zrobiona i ją wiatr rozwieje zanim stanie u wrót zamku, albo cała jest z mleka i się zsiądzie lub skwaśnieje nim wejdzie do tej komnaty. Albo z cukru jest i się będzie wszędzie przylepiać, jak mucha będzie składać jaja na twoich skarbach, albo… 

...albo będzie tak piękna, że nie znajdę takiego błękitu, żeby powiedzieć , że jest całym niebem. Tato!... /skacze w ciemność/

KRÓLOWA
Dajcie ją tu szybko ,niech ktoś jej wnet pomoże.

KRÓL
Mówiłem , że piękna i prawdziwa.

KSIĄŻĘ
Piękna, prawdziwa i nieżywa... /zanosi się płaczem/

KRÓLOWA
Trzeba ją natychmiast ratować...

Próbują dokonać cudu na bezwładnym ciałku księżniczki. Nie bez trudności: opadająca głowa, bezwładne kończyny, nie do opanowania nieprzytomny wzrok księżniczki, niewiele mają wspólnego z prawdziwą księżniczką. Książę próbuje reanimować ja metodą usta, czyli po prostu ją całuje. Na to księżniczka jakby drgnęła...

KRÓL
Ostrożnie! Żyje?

KRÓLOWA
Chyba żyje. Jeśli nie umarła.

KRÓL
Moim zdaniem jest już zupełnie martwa, ale gdyby na szczęście nie była, to znaczy, że jeszcze żyje.

KRÓLOWA
Niestety kochanie nie mogę się z tobą zgodzić. Przeciwnie, moim zdaniem, ona ciągle jeszcze żyje, czego dowodem jest to, że jeszcze nie umarła.

/słychać cichutkie łkanie księżniczki/

KSIĄŻĘ
Ona płacze.

KRÓLOWA
A więc żyje. Jeżeli umarła płacze, to najpewniejszy znak, że żyje.

KRÓL
Bardzo mi przykro, ale nie mogę się z tobą zgodzić kochanie, ponieważ kiedy umierający płacze, to znak, że żal mu umierać.

KSIĄŻĘ
Niech sama powie! Dlaczego płaczesz?

KSIĘŻNICZKA
Z radości płaczę. Że żyję...

KRÓL
Od razu mówiłem, że żyje.

KSIĘŻNICZKA
Jechałam tu do was przez łąki, ulewa zabrała moją karocę, trzewiki i
pierścienie,...

KSIĄŻĘ
/dotyka jej oczu, ust, twarzy/ Tato, ale ona prawdziwa... i tu, i tu, i tu, cała prawdziwa...

KSIĘŻNICZKA
..a wszystko co zostało z mojego posagu, to tylko splątane włosy i ta przemoczona sukienka.

KSIĄŻĘ
Tato jaka ona piękna!

KRÓL
Ale czy prawdziwa?

KSIĄŻĘ
Prawdziwszej prawdziwości nie ma na całym świecie.

KRÓL
Jak mam uwierzyć, że jest prawdziwą księżniczką skoro nawet nie ma pończoszek. Do tego wygląda jak „zmokła kura”...

KSIĄŻĘ
Tato co ty...

KRÓL
Nie zostanę chyba teściem „zmokłej kury”.

KRÓLOWA
/bierze księżniczkę/ No, moja droga, dość tych opowieści... Idziemy się przebrać, a potem
spać. /do króla i ochmistrza/ A wy dwaj pościelcie jej tu ładnie. /wychodzi/

KSIĄŻĘ
Co to się dzieje ? Jakoś dziwnie się czuję? Ta księżniczka… W miejsce gdzie stała oczy wpatruję. Czy to możliwe? Ja się zakochałem! Nic mnie nie boli, niczego mi nie żal...,a łzy się cisną
i po uśmiechu płyną. Komory serca biegną jak konie i galopują między żebrami...,tutaj pod piersią po lewej stronie… Księżniczko moja ! Pozwól pocałować choć rąbek powietrza z twoich srebrnych włosów nim zasnę myśląc o tobie.

KRÓL
Ochmistrzu, mieliśmy ścielić łóżko!!!!!

OCHMISTRZ
A teraz szanowni Państwo, pościelimy łóżko dla Księżniczki!!!

Etiuda z poduchami. Żonglerka, rozsypujące się pierze, wojna na poduszki. Na to zamieszanie wchodzi Królowa i przywołuje ich do porządku. Ścielą elegancko z celebracją. Wchodzi księżniczka , kładzie się na łóżku. Światło przygasa. Na scenę wchodzi król i królowa. Śpiewają księżniczce kołysankę. Po każdej zwrotce, chcą niepostrzeżenie wyjść jednak księżniczka nie może zasnąć, kołysanka więc narasta i staje się coraz bardziej nerwowa zwłaszcza w wykonaniu króla. Księżniczka dla świętego spokoju jednak udaje że zasypia i zostaje sama...

KRÓL
/do królowej/ Myślisz że prawdziwa?

KRÓLOWA
Nie wiem?

KRÓL
Musisz to jakoś sprawdzić? No, wiesz mi nie wypada jestem królem… Sama rozumiesz...?

KRÓLOWA
Mam pewien plan...

KRÓL
Można wiedzieć jaki?

KRÓLOWA
Groch...


KRÓL
Co groch?

KRÓLOWA
Groch! Spać będzie na grochu.

KRÓL
/śmieje się do rozpuku/ Po co?

KRÓLOWA 
Jeśli jest prawdziwa, jej substancja jest na pewno tak delikatna, że groszek pod stertą pierzyn na pewno zostawi na jej plecach sińce, jeśli zaś nie jest księżniczką prawdziwą z pewnością spać będzie jak zabita.

KRÓL
Jesteś cudowna, inteligentna i niezwykła...

KRÓLOWA
/z fałszywa skromnością/ Nie przesadzaj...

OCHMISTRZ
Ciiiiii...!!!!

KRÓL, KRÓLOWA I OCHMISTRZ

śpiewają

Gdy słońce włoży swoją piżamkę
i kołderką się otuli
księżyc w bamboszach opowie bajkę
śpij kochanie luli luli
Sny kolorowe, miękkie baranki
wyjdą cicho spopod łóżka
śpiewać ci będą kołysanki
stojąc cicho na paluszkach
Niech ci się przyśnią śliczne aniołki
i wesołe nocne duszki
zaśnij kochanie, zaśnij królewno
przyłóż głowę do poduszki
a my cicho na paluszkach
też idziemy spać
cicho cicho cichuteńko
żeby rano wstać

KRÓL
Dzień dobry dziecinko! Jak się spało? Sucho się wstało?

KSIĘŻNICZKA
Sucho wasza wysokość. Dziękuję, ale spało się nie najlepiej. Nie zmrużyłam nawet oka...

KRÓL
To wspaniale... Pewnie łóżko nie wygodne...

KSIĘŻNICZKA
Wygodne.

KRÓL
Jak to wygodne... Jak to wygodne? To łóżko jest bardzo nie wygodne… Zrozumiałaś?

KSIĘŻNICZKA
Ono jest naprawdę bardzo wygodne... Tylko, że ja całą noc myślałam o księciu i dlatego spać nie mogłam...

KRÓL
Nieprawda! To łóżko jest potwornie nie wygodne, zrozumiałaś ty nieznośna, rozpieszczona i zarozumiała, królewno... Jest źle pościelone i uwierające. Pokaż plecy!

KSIĄŻĘ
Tato nie krzycz na nią! Czego od niej chcesz...

KRÓL
Tylko tyle, żeby była prawdziwa, czy to zbyt wiele. Czy byłby to nadmiar szczęścia gdyby moja synowa, której pragnę zostać teściem była prawdziwa, czy nie zasługuję...

KSIĄŻĘ
Ale ona...

KRÓL
Nie przerywaj mi, kiedy mówię! ...Czy nie zasługuję na spokojne sny, podczas gdy mój syn pragnie poślubić księżniczkę, o której nie wiadomo,czy jest prawdziwa...

KSIĄŻĘ
Ale ona jest prawdziwa...

KRÓL
Skąd wiesz?

KSIĄŻĘ
Bo ...bo... bo ja ją...no ...kocham… /konsternacja i nagły wybuch króla/

KRÓL

Co? Jak możesz kochać nieprawdziwą księżniczkę. Zobacz jakie ma jasne plecy, ani jednego siniaczka. Czy ty uważasz, że prawdziwa księżniczka, nie miałaby ani jednego siniaczka po takiej nocy... na takim wielkim ziarnku grochu. /do księżniczki/

KSIĄŻĘ
Ja ją kocham i dla mnie jest prawdziwa.

KRÓL
Jeżeli nie jest prawdziwa nie może zostać królową..

KRÓLOWA
/wchodzi/ Może, może... Przecież twój dziadek tez był szewcem.

KRÓL
Nno... tak...

KRÓLOWA
No to bal i ceremonia ślubu w wąskim gronie przyjaciół

WSZYSCY

śpiewają

Z góry na dół w przód i w tył
to już koniec bajki tej i bomba.
Szczerzy uśmiech ten kto był,
kto nie widział ten jest trąba
O królestwie spełnij sny!
Królem jest kto kochac umie.
Księciem możesz byc i ty,
jeśli tylko bajke tę zrozumiesz
ref. Trala la la tra la la
kochać znaczy kogoś bardziej lubić.
Jeśli ktoś ci serce da,
to nie możesz serca zgubić
Trala la la la tra la la
trala la la la tra la la
tak się kończy bajka ta.

KONIEC

