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Ach, 
babie lato, 

ach babi śnie, 
cz;,' Ś przyszło nie za wcześnie, 

ach, czemu siejesz chłodem, gdzie 
APETYT NA CZEREŚNIE. 
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Pamiętam, ktos rody dowoł: 

Wychodzić należy z balu 

Kiedy najlepsza zabawo -

Bez żalu. 

Odwagi. 

Sklerozo mnie jeszcze nie gniecie , 

Chlodek mnie jeszcze nie trzę s ie, 

Umrzeć - to znaczy przecie -

Wyjechać. W pewn ym sensie. 

....... . . 

Chcecie wiedzieć, gdzie ja mieszkam 

za teatrem. Róg chałtury, 

Między klinem a jarmarkiem, 

Pod miastem literatury . 

Mieszkam z kurą, parą kociąt, 

Polityką, kiszką, bzem 

I chłopakiem, co korkociąg 

Ma przy sobie noc i dzień. 



Na brzozowej korze, 

Na niebieskim szkle, 

piszę list za morze, 

za zieloną mglę. 

A ty nic mni!ł nie rozumiesz, 

a ty piszesz na piołunie 

i sam diabeł listy twe śle. 

Moje pismo gra i śpiewa, 

Moje pismo Izy wylewa, 

ty na dzikim piszesz bzie. 
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Pogniewam się ja na ciebie, 

pogniewam się z całych sił, 

zostanie ci po mnie dziura w niebie 

i gdzieś po drodze pyl. 

Obejrzę się ja za innym, 

rozejrzę się dobrze w krąg 

zostanie ci po mnie list niewinny, 

ślad zaplecionych rąk. 
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Kied y czytałem Apetyt na czereśnie, od pierwszych 

stron tekstu towarzyszyło mi uczucie, że „skądś znam 

to wszys tko" - „to", czyli treści , które Osiecka 

w formie drama tyczna-piosenkowej powierzyła mojej 

czytelniczej świadomości. 

Bo jak właściwie jest w tej sztuce„. Ano, jest Ona 

i On, czy li Kobieta i Mężczyzna . Oboje w wieku 

ś rednim . N o, może dochod zą do średniego, mają 

po trzydzieści parę lat. On: „ Inży nier - bohater 

pracy . Cichy zwycięzco d nia powszedniego". Ona 

skończyło politechnikę, ole nie procuje w swoim 

zawodzie, gd zieś kiedy ś grywolo w amatorsk im tea-

trze, próbowa ło p i soć„. Chciało czegoś więcej. 

Czego? - Nie zastano w iolo się nad tym. Ewentual 

nie - jakichś „skra jn ośc i". Może przygody? 

W pu stym przedziale pociągu no trasie Warsza-

wo - Szczytno odgrywają sobie wzajemnie własne 

życi e. Oboje są rozwiedzeni. Noj pierw opowiada On; 

Ona, wchodzą c w rolę tej jego Jedynej, partneruje 

mu w rekonstrukcji prze s złośc i . Spotkali się na balu 

gałganiarzy, może w roku 54. W trakciQ balu wy-
skoczyli do parku, na spacer, On opowiadał 

o gwiazdach, potem wyznali sobie miłość. Ona, 

przeję to ideologią tamtych lot, uznała małżeństwo 

za „burżua zyj n y przesąd", ale przec ież zwyciężyła 

w niej kob ieto. Tak oto r oz poczęli wspólne, szare, 

banal ne życie , z którego Ono i On no krótko od 

czasu do czas u uciekają w poszukiwaniu kolorowego 

świata inności. Na życie w prowin cjonalnym mia

steczku, o którym On decyduje - nie godzi się Ona, 

mająca p rzec ież w i ę k sze ambicje, które Osiecka 

sprowadza do potrzeby kupie nia sobie r óżowego „ 
kapelusza i pokazania go w porządn e j kawiarni. 

To zwykl e, wspólne życie, nijakie probl emy, pierwsza 

decyduje s i ę zmienić Ono. Owa próba szukania 

ideałów z prawdziwym mężc zyzną w pięknym sa- • 

mochodz ie. kończy s i ę dla Niej kolejnym rozczaro

wa ni em. Opowieść, w której no przemian On i O na 

oskarżają się , ma swoje perfidne, ole przecież łatwe 

do przewidzenia zak ończe nie, choć O siec ka suge-

ruje , że to samo ż ycie dopisze najwła ściwszą puen

tę . Tok jak samo życie stwo rzyło tę opowieść. Ano, 

je st w tym i prawda i kokieteria . Prawdo, bo każdy 

wid z międ z y trzydziestką a s ześć dziesiątką od czyta 

w sztuce cząstkę własnego curriculum vitae, odnaj 

dzi e w niej okruch prawdy o sobie. Kokieteria, bo 

właściwie nie wiadomo, czy autorko jest „za", czy 

„przeciw" se nsowi takiego życia, jakie kazała grać 

swoi m bohaterom. Nie zapom inajmy wszakże, iż to 

kobieto. w dodatku poetka, przynajmniej w piosen-



ce, tej troch~ sentymentalnej, spad znaku Listów 
ipiewajqcych, trochę zamyślonej, raz z łezką, raz 

z uśrnechern. Kobieta dowcipna i kobieto przewrot

na; nie odkryje własnych kart do końca; męczcie się 

~a rni, to przecież Wy macie rozstrzygać swoje życio

we dylematy, któr~ są także dylematami Kobiety 

i Mężczyzny z Apetytu na czereinie. 

Osiecka , podobnie jak czynią to pisorze spod zna 

ku „ma/ego realizmu", programowo odcina się od 

przywoływania Wielkich Problemów, Potężnych Kon 

fliktów na rzecz mówienia o życiu wprost. Zadowala 

się drobnymi faktami, które jednak wskazują na 

istnienie glębszych procesów, których część stano

wią, i o których nie wolno nam zapominać w czasie 

tej zabawnej dramatyczna-piosenkowej opowieści. 
(T . Nyczek , Codzienne sprawy . 

Z programu Teatru " Rozmaitości " ) 
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EDMUND GIECZEWSKI 

Kierown icy procowni 

krawieckiej dam skiej: ZOFIA ZIMMER • krawi ecki ej męskiej: GRZEGORZ 

FRANKOWICZ • perukarskiej: HENRYKA GRUSZCZAK • stolarskiej: JóZEF 

RESZEć • ślu sars kiej A LEKSANDER MARKOWSKI • malarskiej: RYSZARD 

GIECZEWSKI • tap icers kiej : WIKTOR JANKOWICZ • szewskiej : GERHARD 

FOKS • re kwizytors kie j: JAN SOKÓŁ • kierownik dzia lu aku stycznego 
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STANISLAWA RYBCZYŃ S KA 

SCENA W ELBLĄGU 

Kie rown ik o dm 1111 st1oc ji 

STANISŁAW MACI EJAK 

Głów ny ele ktryk 

TADEUSZ GEREJ 

Brygadier sceny : 

ARKAD IUSZ BOGDANOWICZ 

Organizator widowni 

NINA BŁESZYŃ SKA 

SCENA W OLSZTYNIE 

Kierownik admi1m \ ac ji · 

/RENA KRAWCZYK 

G/ówny elek tryk 

MIROSŁAW SZOSTAKOWSKI 

Brygadi er sceny : 

KAZIMIERZ JURGIN 

01·9anizat01" wi downi: 

ZOFIA SALKO 

Ki erownik 5cc ny obja zd owe j 

WOJCIECH STACHOWI CZ 
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W repertuarze: 

Jarosław Abramow 
KLIK-KlAK 

Tadeusz Różewicz 
KARTOTEKA 

Jan Orda 
IGRASZKI Z DIABŁEM 

W przygotowaniu: 

lgnatij Dworiecki 
CZŁOWIEK ZNIKĄD 
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