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WALCZYK 

Zadarmo jest księżyc na niebie nam lśniący 
Katarynka z podwórka zadarmo nam gra„. 
Wystarczy nam wieczór, rój gwiazdek blyszczących, 
Te.n walczyk, ty i ja! 

Ten walczyk, walczyk, walczyk liryczny, 
Dziś taki jest śliczny, że slów mi brak! 
Niech mnie co chce ten walczyk kosztuje, 
Bo dobrze się czuję tak! 
Choć bida z nędzą, pustki w kieszeni, 
Ten walczyk odmienil, 
Mój los i mnie! 
Na zlość, psiakość, choć wcale nie chciałem 

To dziś zakochalem się! 

I choć jeszcze wczoraj nie chciało się żyć, 

To serce jak głupie zaczyna mi bić, 

I choć się nie śniło, że to slówko się zna, 
To miłość już w sercu gra! 
A wszystko to ten walczyk liryczny 
Ten walczyk tak śliczny, że słów mi brak, 
Niech mnie - co chce ten walczyk kosztuje, 
Bo dobrze się czuję tak! 

Gdy będzie ci ze mną w mansardzie mej ciemno, 
Namaluję Ci slońce, blękit nieba 'i bzy, 
Gitarę nastroję - i znów będzie nas troje, 
Ten walczyk, ja i ty! 

Ten walczyk, walczyk, walczyk liryczny„. 

KRAKOWSKI „MUSICAL" 

Jedną z najpopularniejszych form teatru światowego (w której nawet 
niektórzy fachowcy widzą źródła przezwycięźenia dającego się zauwaźyć 
kryzysu teatru współczesnego) jest dziś gatunek zwany „musical". Jest 
to coś pokrewnego obumierającej zwolna starej, poczciwej operetce, 

• coś pomiędzy komedią muzyczną, a popularnym ongiś wodewilem. Istotę 
tego gatunku stanowi m. in. adaptacja znanych (często klasycznych) 
dzieł literatury dramatycznej, umuzycznienie ich_ i „utanecznienie". 

Ale muzyka i taniec nie są tu już tylko nieco sztucznym dodatkiem, 
mającym urozmaicić szacowny, choć skądinąd nudnawy utwór, jak · 
rodzynek ma uczynić nieco smaczniejszym zakalcowate ciasto. Muzyka 
i taniec są tu organiczną częścią składową widowiska, są elementami 
fabuły, muzyka i taniec zastępują dawne patetyczne tyrady, skompli
kowane sytuacje lub wypowiedzi odautorskie. 

Widowisko tego typu przekazuje, zapewne, swoje - naogół raczej 
skromne - treści intelektualne w sposób dość powierzchowny: emo
cjonalny i wrażeniowy. Ale trafia jakoś w ten sposób w rytm ma
sowych upodobań, jest jakby współczesną epopeją ludową, podobną do 
tej, którą ongiś ślepy pieśniarz wędrowny śpiewał swoim prostym 
słuchaczom w karczmach i zajazdach przydrożnych. Stąd tak oszała

miające powodzenie 1akie np. w Ameryce i Anglii miały „My Fair 
Lady" (przeróbka muzyczna „Pigmaliona") czy „West-Side Story" (prze
róbka muzyczna „Romea i Julii"). Napewno mają one w sobie coś 

z owych tak osławionych „comicsów''. A jednak jest w nich jakiś typ 
powszechnego zamówienia artystycznego naszych czasów. 

U nas przed wojną podobne próby przeprowadzał znakomity Julian 
Tuwim, dowodząc tym, że wielki poeta wszędzie potrafi znaleźć poe
tycką inspirację. Po wojnie i inni sięgali po te laury. Adaptowano już 
„Piękną Helenę", „Madame Sans Gene", a nawet ,,Moralność Pani 
Dulskiej". Z pośród tego typu pozycji największym powodzeniem cieszy 
się niewątpliwie „Romans z Wodewilu", musical (z tła całkowicie już 
dziś wyblakłej komedyjki krakowskie~ aktora Stefana Turskiego), 
który po swej prapremierze krakowskiej w grudniu 1948 r . obiegł 

wszystkie sceny polskie i wszędzie przyjmowany był z uznaniem naj
szerszych kręgów widzów i pochwałami krytyki. Ale może nigdzie 
,,Romans z Wodewilu" nie jest tak bardzo na swoim miejscu jak 
w Krakowie. Tutaj jesteśmy po prostu u siebie w . domu. Każdy szcze
gół architektury czy fragment melodii - jest nam znajomy od dzie
ciństwa . A że od daty prapremiery upłynęło - w stosunku do owej 
młodopolskiej, zielono-balonikowej epoki - dalszych dwanaście lat, 
ów czas przydał widowisku nieoczekiwanej patyny. Dzisiejszy ,,Ro
mans z Wodewilu" to trochę jak małowartościowy ongiś przedmiot, 
który na skutek magicznego działania czasu stał się niemal drugim 
klejnocikiem. Drogim tak, jak sercu każdego krakowianina, drog.ie jest 
jego miasto. 
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ROMANS Z WODEWILU 
Krakowski wodewil w trzech aktach, 1 O obraza.eh 

WŁADYSŁAWA KRZEMINSKIEGO . 
Muzykę z motywów dawnych opracował nową napisał 
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PIOSENKA MALARSKA 

Byl raz pacykarz, mial bestia talent 
Coraz się wyżej ku sławie piąl, 

Lecz musial muzie dać ekwiwalent 
Więc razem z talentem suchoty wziąl! 
Na swym poddaszu żyl i malował, 

Bułkę z serdelkiem na obiad jadł, 

Slawą na deser się rozkoszował, 

Mój, mówil, jutro będzie ten świat! 
Lecz trudno, bracie, najeść się slawą, 

Do drzwi poddasza zapukal glód, 
„Pożycz bo zdechnę przed mą wystawą!" 
„Ja? Skąd? - Ty slawy przecież masz w bród!" 
Rzekl mu kolega któryś cechowy, 
Przecież od "tego lombardy są, 

Weź skarb jakowy, skarb wartościowy, 
I do lombardu idź, zastaw go! 
Pobiegł pacykarz olśniony radą, 
Kląl się, że zje dziś kolacje dwie, 
Gdy przed lombardu przystanąl ladą, 

Ktoś spytał: Co pan zostawić chce? 
„Talent 'i sławę w zastaw wam daję", 
„I ten genialny mój w gwaszu szkic!" 
Idź, dobry człeku! Inni czekają! 
Te twoje skarby nie warte nic! 
Wrócił pacykarz na swe poddasze, 
Wyrzucił muzę na zbity leb! 
Podarł oleje, tinty i gwasze, 
I wziąl w arendę na Siennej sklep ... 
Talent i slawa, wszystko mu zbrzydlo, 
Plwał na malarzy, jadał co dnia, 
Sprzedawał naftę, świece i mydlo ... 
I dziś dwa domy w śródmieściu ma! 
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