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Pow ót do tego, co lubię" 

'Jak <u: w /. c.u kh:ida, U' kazdy z „a upraw "I• c zawodowo '• OJ ogró
dek - t slm1 oo mn eh lądów. Bezmtcrcsowme 1 z p(ltrzeby „ r T kim 
r.~o :yc:...r m lądem, który ww ze mm pocJą~nł była mu y a .• OPf'wnO 
du±y tu był wpływ ?Jl()jPj mamy, która bi:dąc pned wojną ri.aucz. ciclltą 
{ cwu i r.ktorką t< at.rzyku • Baj" - WJ>Oila \ mrn z.amil rue do 
l-pl wu i mu.yki. Za.rru.iła m~ 'ą tcatl'u. Grałem 'Wi~ duz.o wc~rJq mz 
7.ćł<."'L..1km .yta~. 

~i• pif:(' lat ompooo· • km p!('Mll; • y w6J ut \ ór. Na.:y .ił Jf: 
~ CV> )te '. Wyd wa?o ~ • U.• po tak wcze ym debl1JC1r wr<SlJ 

<. rrm. uli ruc Mo ~ t - to przynajmnicJ unrodowy m·.iz J·. NJest ty. 
7..o: te crn lilcr"• m .• runo, :i: twiczcnia CZCornc•"o grałem już ~ OJll 
: 0•1:..ym uport>m 2 pracowitością Znkończył m cdukacJ~ pienisty 
u :l • rnły śr clnl<'J. Nie da~'ałcm jcdn. ·t. I 'tav.iłrm l'l3 a
lt~ty . iJUd:Łiłrm i , U' mam niezły głos. Ba - baryton. Po all""ll '"13 
log, mln. Pani prof0;0r <rzekła, z gło,;; mam - al mewi Ud N1e •ar 
·.okol ruo. Dohry dla p: Gik na. Cóż było robit. W)'l dow •c ost.a
l V'I na polond tyce. Ale i tn."Il nie obyło ·l~ bez -wypadu w tron~ 
rr uiy, · Skompo!lowclem pios nkc: tury tycznq i Vw'}slnłem na ko:ikur 
PTT • Był w marS'Z. w d chu ,x>ki, z dużym ł dunkir:m r.tuz,a:t:nu. 
;..,. hf.; Jący do wc:drówck po n~m kraju z kij i plccakll'11". Tck!;t 
.apil'lll m J przyJacl l Andr:z.eJ Ja:rec..lu - i był to na<;L debiut. Za yr.ał 
•• c;- d r w· N1(Ch p10. nka ta prO\\ad1j n o; prze:.: :.wiat!" -w konkur<-1 

l'() p:., wa padł - l doprov.~dzll na nlc-rpooziewanic do STS-u. 
oled„ bowiem dov.i d:.icl! s;~ o naszym dziełku i które oo cL"lin „ wi -

c- .am.cy w "wie'J.icy ZSP na 'Ił podszedł do mnie Marek Lu.szlif! i po
w1 dz1a• Pod b:io ,. ·omponownl kolci:n p1o<:er,kr:. Czy nie zechc1elby 

lcr, 11 z \?;p.ku z tym p:zyjść nn pró r: naszego teatru?" Muzylro do
pr<111. dzi1'1 m"i dQ STS-u - ab• po lat.ach zrobić ze mnie prof jo-
1alr t o d- :r; "top:~ Znów kolejny paradoks. Tu jednak - sGli 

STS - a· łc'll up\J.'.'t vr.:zy. tlnm m<dm ni wyżytym talt'nto.'D. Spi v.ilc:r.. 
rro!cm, p1 l"m -- nn warmcklch pnpirrach nrtysty-nmntoro. Z t:.kt •• n 
i • .l't „rf. ;,.J'•Owll. m. Jc:teh jednak co· z moj go 6 wczc.':llcgo r.:u::.ko-











„Dziewczyna 

z bzem 

Słowa i rr.uzyk;,· 

J a rosl:iw Abr:&mO\\ -. ' n crly 

Gdy l::a poi ·oli spada(- zac::una 
.:" s::tucznuch T::ęs. 
Gd11 cel się topi jak . teaTunc 
w ogniu lc lęsk. 
Gd11 nie pomaga kicliszcl: t1 ·n 
tuz pT::ed snem. 
Wted11 wiem. W tedu u•icm 
To PT=11idzie ona -
D::ie1a::una :: b::cm majou:ym 
D::1ewc:11na:: bzem! 
Z majow11m b:cm, d::ieu:c:una -
;; ma1ow11m bzem. 

Có:: mo:ccic med:trć : CTll pr::cjściou:ej 
tamtych lat? 
Mojej mlodości transparentou·cj 
: mnó. twem wad! 
Pierws::omajou:o ::auroc::rm('j 
tt' ha 'le dnia. 
Twardt) :la. Mlodn ć ma. 
'/.akulac:ona! 
Co o nieJ wie :, dzi u·c:11no? 
Co o nre1 u:ie =~ 
Z maJowym b:cm, d::ieu•c.:11110 
z ma1ourum b::cm. 



Ty pewnie wier:ys: jairnie czy skrycie .„ a1oiazde swą. 
Licz11s::, ie miniesz na samym szczucie 
passe złq. 
Hej baba-riba, hej baba-riba - to je t to! 
Gdzie d:i§ są? Gd::ie d::iś są?! 
Dziewc::yny tamte? 
7 milionem rąk ::łqc::onych 
: zysiącem rqk! 
Z majowym bzem b-Ordow11m 
: maiowym bc::m! 

T!I się nie pr::ejmu1 moja legendą 
spróbuj iść. 
W końcu iuż lepicj dać się zu:ie§ć błędom 
ale iść. 
Ty pójdziesz górą, a ja dolinq. 
~c:eżką swą. 
Potem ty - będziesz mną 
:: przed lat dziewczyną. 
T tylko bez majowy 
zakwitnie be:. 
Majowy bez dziewc::yno 
majowy bez! 
Be:: nas, bez nas, dziewc::yno 
ten be::. Ten bez. 



„Ja zazdroszczę, 

zazdroszczę cyganom ... " 

S!owa 1 muzyka 

.laro ·l.l\\ \ bra m O\\-"\e\\Crly 

Ja ::a:dro.ę:c::q, ::a::dro~.::c:ę Cy17annn ' 
Ich u:olności pęd::qce1 ro koiz' 
Ja :a:dro. :c:ę, za::dros::czę :um oannr.1 ' 
że slcutccznq na li;k maJQ broii' 

Refren: Ta3-la;-laJ - !a1 - laj - laj-laj' iip 

Ja ::a:dros::c.::ę, :a:dros::c::ę Cuganom' 
7.e swe skrzypce traktują jak kwiat: 
że u: dowod:!le m me nic wpi~ano! 
W miejscu :azcód - wó:: ?darn11 • św;a:• 

Refren: Taj-la1-laj - laj ta1-la7-laj! itp . 

Ja :::a::dros:c::ę. :a:::dros.::c::ę Cyganrm:.' 
że pr ::e:: wiek.i sq tacy jak .~q' 
1 nie ~lużq d7insou:ym balwanrm ' 
Tylko u· uola ::ielone .~ię ;·wą' 

Refren: Ta1-laj - laJ-laj taj-laJ-lar' itp 

Ja -:a::dros:::c::ę, ~a::dro ·::c::ę Cuganol'. ' 
7.e .~piewaJq ·o w du ·::u .m ,.,ra' 
Nie podda3q się ::adnym s.::labanon, ' 
Pr :e:: nramcę u·alq be:: cla' 

Refren: Taj-:a1 - laj-laj ta;-laJ - laj' icp . 

.Ta :a.::drns::c::ę. ~a::dros::c::ę C11gannr 
7.e ich postęp me ścisnql na u:z6r' 
I -:e ::e mnq :cli u·ciqż me ::rtiwnal'n 
Sq blqd::qcq .nnieJ~.::okiq :..c.)ród .-l1mur! 

Refren: TaJ-laj-la1-la1 Taj-laj-laj' itp. 



„W sobotę" 
Słowa i muzyka: 

Jarosław Abramow-Newer)J' 

W e wtorek - nic nie działo się. 
B yl nudn y - bardzo nudn11 dzień. 
Na dwor ze - padał mok r11 śnieg. 
A potem! 
W sobotę - już nie ~ło źle! 
W sobotę - zobaczyłem cię. 
W sobotę - powiedziała§ nagle, że 
kochasz mnie! 
W sobotę - §Wiat już nie byl zly! 
W sobotę byleś t ylko ty. 
A potem - bi/la już niedziela. 

W niedzielę - wstalem nicz11m lew. 
Dokładnie ogoliłem się. 
W łazience - twój slowiczy śpiew! 
Patr211l e§ ciągle na mą twarz. 
A w duszy szafirowy ra jski gaj -
1 aj-naj-naj! 
Z powr otem - dzień b11l t ylk o nasz! 
A potem! 
Z porotem - tak jak mlod11 chart! 
Przy tobie - czułem się coś w ar t ! 
A potem - byl już poniedziałek. 

We wtorek - mał11, polski „Fiat" 
Zajechał - w środku młody chwat. 
Szepnęłaś - mój cioteczny brat -
A potem.! 
Z powrotem - zachwial się mój świat! 
I runął - jak wiśniowy sad. 
Bez przerwy powtarzałem t11lko, że 
kocham cię! 
Z powrotem - padal deszcz i !}rad. 
Z powrotem - mam czterdzieści lat. 
Z powrotem - czekam na sobotę. 

W sobotę - wpinam w klapę k wiat . 
I jestem - absolutnie rad. 
Zajeżdża - maly, polski „Fiat". 
A potem! 
Co z tego, że ciotec::ny brat! 
Co z tego, że ma kupę wad. 
Niech powie t ylko wreszcie, powie, ;';c 
kocha mnie! 
Z powrotem - §wiat nie będzie ;:l11. 
Z powrotem - będziesz t ylko ty. 
A potem - niech cię bierze wtorek. 



„Prze pra szam pa na 

i es łe m . . " pqan a 

Słowa i muzyka: 

Przepraszam pana. 
Jestem Tatiana. 

Jarosław .<\bramow-Ncwerly 

Poprzez Stefana pan mnie musial dobrze :mać? 
Orkiestra ;uż przestała grać. Czy jeszcze co§ ma ~ię dziać? 
Cholernie smutny ;est ten gmach. 
Aż strach. Aż strach. 

Przepraszam pana . 
• 1estem pi;ana. 
Nie chcę szampana. Wolę czystą. Można lać. 
Jeśli pan laskaw„. cynk mi dać. Ja mogę wstać. Łatu:o wstać. 
Ja zawsze„. Może to ;est bląd. 
Pod prąd. Pod prąd. 

Tak, proszę pana. 
Pan leci z rana? 
Pan leci z rana samolotem aż d<> Cannes? 
.ilch, wóz. Rozumierr . Jedzie pan - pr.::ez NRD - 11ut 1l:lahn. 
Monachium. Paryż. Norte Dame. 
Znam, znam. Znam, znam. 

Tak, proszę pana. 
Zje pan banana, 
1 morska piana zmy;e szybko pański wiek. 
A resztę skóry niech pan gdzie§, r::uci na br::eg, tal; ,ak mnie
Jak 1>iękne życie ponad stan. 
W tym Cannes. W tym Cannes. 



Ja - proszę pa na 
Też byłam znana. 
Jak gra Tatiana, bity komplet - lud:::i s;;nur! 
Feeria barw. I stTusich piór. Na czele ja - ::a mną chór! 
Ale nie łatwo. Ja to znam. 
W11jść z ram. Wyjść z ram. 
Ja pronę pana. 

Bulam i w Stanach. 
Ja u Ka::ana Eli jadłam duży krem! 
Wdrapalem się na BtLidting State - o chmury tak - bdem łbem 
1 powiem panu - wielki hit. 
To mit To mit. 

Ja proszę pana. 
Jak karawana. 
Lekko zawiana sunę w przestrzeń - wiatr mnie pcha. 
W or::y mi !;IJpie :loty piach - może to strach - :u•11kly strach 
Jak szakal : tylu gna i gna. 
Do dna. Do dna. 

Pan - pros::ę pana. 
Wid.:iał Stefana? 
Czu jakaś ::miana w jego ::11ciu zaszla ju::? 
Pr:::yslal mi kiedyś siedem róż, i lic:::yl , ie - że, a nuż?! 
On mnie, idiota, kocha wciq:. 
Eks-mqż. Eks-mąż. 

Ja proszę pana. 
Czekam do rana. 
Córka szatana przyjdzie do mnie - wielka p 11!0' 
Tymczasem wódka nie jest zla. Jest tak jak l::a. Czysta l::a. 
Nic plac:::ę przecież, proszę siedź. 
Pod śledż. Pod śledź. 

Tak, proszę pana. 
Sprawa przegrana. 
Choć na kolanach błagam - wściekł się na mnie Bóg! 
Ja piję - i W11baczam mu. Niech bierze mnie - na swój róg! 
Ten maly, zimny, szkalny Bóg. 
Mój Bóg. Mój Bóg. 



„ 

„P ie cho ł a, p iechota" 

S O I : I .JL,1' ka• 

.Ja ro~ła" Abramow-!'llc'ń~rl' 

Chałtura. cl 11ttura - po sklepacli, po biurach' 
W u·ar:;_tatach, pracowniach i intcndcnturacl1 1 

Ta d::1eln.a chałtura co :asii:p w6J b7oni ;u± :na! 
N ie r az, nic dwa. nil' cztery 1 

C"ialtura , chaitura - nic blqd::i ;:io cl.murach: 
Lec:: ::ic>mit; :dol>11u:a i tr::11ma w pa::urach! 
Dlatego, dlateoo na poziom 1q wlllrny stać' 
Vie raz, nie d11•a . nie tr::y. nie c.:tery! 
To ona, panotvit! - nic u;as::a kultura 
. la twardośc:, ma upor s::areoo piechura' 
Jak .~::ara piechota n 'c boi . ię blota ni dna: 
To on.a, panou•ie - ni• wa1::a kultura: 
Wciąż teren pow!i:ks::a w l;olCJnych sw11ch turach! 
Jak s::ara pil'chota nie bm się b!ota n• drUJ 
Tak, tak, tak tak. l\'icstet11 tak. 



Redakcja prosramc: 

Zofia Jagicłka-Hryho~o· ·~ ~ 

Opracowan:c gra!:c:z.n„: 
Jace~~ Zagajewski 

R dakcja tech .• iczna: 
·Andrzej Czar:iccki 

CE :\ ZL 5,-


