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KURTYNY W MOICH SZTUKACH 

Kurtyny 
w moich sztukach 
nie podnoszą się 
nie zasłaniają 
nie odsłaniają 

rdzewieją 

gniją chrzęszczą 

rozdzierają 
ta pierwsza żelazna 
druga szmata 
trzecia papierowa 

odpadają 
kawał za kawałem 

na głowy 
widzów 
aktorów 

kurtyny 
w moich sztukach 
zwisają 

na scenie 
na widowni 
w garderobie 
jeszcze po zakończeniu 
przedstawienia 

lepią się do nóg 
szeleszczą 

piszczą 

Tadeusz Różewicz 

Pisanie to jest wielkie uspokojenie, dlatego nie 
pisze się „żyjąc". To jest uciszenie. W yziębie
nie. Jest to bardzo stara i banalna prawda. 
Właśnie dlatego zawód pisarza jest w naszych 
czasach niemożliwy. Tacy ludzie jak Beckett 
wałczą rozpaczliwie o ciszę, odcinają się, ucie
kają, ukrywają, Ale i Becketta dopadli. Stary 
Sartre zrozumiał jeszcze na czas (po zapisaniu 
stu tysięcy stronic), że to wszystko jest niemo
żliwe, cisnął w kąt pisanie, złapał garść ulotek 
i poleciał z chłopakami na ulicę. Ale go podobno 
wsadzili do kryminału. Sartre nigdy nie budził 
mojej sympatii - mimo szacunku dla jego 
ogromnej inteligencji - ale teraz ją pozyskał. 
Wspaniała końcówka. 
Czytam książkę Paustowskiego „Romantycy". 
Pisarz dobry. Pisarz uczciwy. Prawdziwy pisarz. 
Powiada: „A ja wiem tylko jedno - że chcę 
pisać". Tak. A ja, pisząc, wiem tylko jedno, że 
nie chcę pisać. I nie tylko ja. Stąd rozpad, gro
teska, absurd, reportaż. Dzieli nas pół wieku, 
dzieli nas wszystko. Ktoś tam próbuje jeszcze 
opisywać drzewa i deszcz. Teraz pisarz nie ma 
czasu na pisanie powieści, artysta na malowanie, 
aktor na teatr, czytelnik na czytanie, widz na 
oglądanie ... Szybsze są śluby i pogrzeby. Szyb
ciej się kocha i je. Coraz więcej podręczników 
o miłości ale miłość jest coraz szybsza i mniej ' . 
uważna. Mało jest czasu na umieranie, brak tez 
czasu na życie. Niektórzy udają wędkarzy, my
śliwych, kochanków, podróżników. Niestety 
jest to tylko przedstawienie. Sto tysięcy ludzi 
modli się, że Włosi wbili gola, a drugie sto ty
sięcy modli się - do Boga (sic!) - (bo oni 
wierzą) - aby Włochom wbili gola. Biją dzow
ny. Milion ludzi wita zwycięzców. W tłoku 
zadeptano stu entuzjastów. Pan Bóg wbił gola 
Włochom. 

Odra, 1970 



WOKÓŁ DRAMATURGII OTWARTEJ 

(fragmenty stenogramu rozmowy odbytej w redakcji 
„Dialogu" w dniu 23 kwietnia 1969 roku z udziałem 
Tadeusza Różewicza i Konstantego Puzyny - Dia
log nr 7, lipiec 1969) 

PUZYNA: Porozmawiajmy trochę o teatrze. O teatrze 
w ogóle i pana teatrze. O koncepcji t eatru zawartej 
w pana sztukach już napisanych i o tej, którą chciał
by pan realizować i rozwijać. I jeszcze o relacji 
między tekstem i sceną ( ... ) Zacznijmy może tak: 
czy pisząc, widzi pan w wyobraźni konkretną reali
zację? 
ROZEWICZ: Sam fakt realizacji jest dla mnie spra
wą drugorzędną. Sprawą najważniejszą jest rozegra
nie dramatu „na papierze". Co będzie z tym robione 
w teatrze, a nawet kto będzie to robił, nie jest dla 
mnie sprawą istotną. Chociaż na swój sposób in
teresuje mnie to również. 
PUZYNA: Ale pisząc jakoś ją pan sobie przecież 
wyobraża rozegraną przez aktorów w przestrzeni 
scenicznej? 
ROZEWICZ: Gdy cofnę się pamięcią do Kartoteki, 
którą uważam za swój debiut sceniczny, nie miałem 
tego uczucia oczekiwania na realizację. Był pan 
wtedy kierownikiem literackim Teatru Dramatycz
nego i rozmawialiśmy o tej sztuce, mówiłem, że nie 
wiem czy to kończyć, czy to pisać dalej. Pan wtedy 
powiedział, że to by wasz teatr interesowało. Ten 
fakt wpłynął w jakiejś mierze na to, że w Kartotece 
znalazły się jakby ustępstwa, dodatki dla teatru, dla 
reżysera, jakby przekształcenia ważnego dla mnie, 
czysto literackiego tekstu, w tekst dla reżysera. („.) 
PUZYNA: Posługuje się pan bardzo różnymi for
mami pisarskimi w tych samych nawet sztukach. 
Policzmy. Po pierwsze: fragmentami, które tylko 
markują pewien obraz i pewne wydarzenia scenicz
ne, szkicują ich zarys bez rozpisywania na dialogi. 
Po drugie: dialogami rozpisanymi normalnie, jak 
w każdej konwencjonalnej dramaturgii. Po trzecie: 
wierszami, często nawet wierszami już dawniej na
pisanymi a włączonymi w tekst sztuki. Po czwarte 
wreszcie: fragmentami cudzych gotowych tekstów -
z broszur, gazet itp. - odpowiednio przyciętymi 
;i zmontowanymi trochę na zasadzie collage'u (.„) 

ROZEWICZ: Słowo collage często pada w zw1ązku 
z moją twórczością, chciałbym się jednak zastrzec 
przed pewną przesadą w tym względzie, w jaką 
wpadają krytycy. Przy pewnej dozie złej woli można 
bowiem interpretować taką technikę jako dość sta
roświeckie chwyty, przeniesione z „awangardowej" 
plastyki, a więc trochę mechanicznie i anachroniczne. 
Nie jest to jednak technika przypadkowego montażu, 
naklejama na płótno jakichś wycinków, szmat itp. 
Są to elementy wobec dramatu służebne, którP ule
gają w nim jakby przerobowi, zmieniają się w kon
takcie z innymi elementami, o których pan tu 
wspomniał, z wierszami przede wszystkim, z obra
zami poetyckimi, z odautorskimi propozycjami i no
tatkami dla reżysera. Nie są obcym ciałem wklejonym 
w dramat, stają się częścią organiczną, zmieniają 
funkcję, a nawet materię swoją. Chciałbym tu przy
pomnieć bardzo ważny dla mnie wiersz, tekst o stare] 
kobiecie, która wyszła z domu i nie powróciła . Na
zywał się Białe groszki: 

20 sierpnia wyszła z donw 
i nie powrócił.a 
osiemdziesię cioletni a sta ruszka 
chora na zanik pamięci 
ubrana w granatową sukienk ę 

w biale groszki 
ktokolidek wiedziałby 

o losie zag inionej 
proszony jest 

To zwykły zapis komunikatu radiowego, tylko 
w pewnym miejscu ja go przeciąłem, jakby podcią
łem mu żyły i nastąpił rodzaj liryczno-dramatycz
nego krwotoku z tych żył. Gdybym ich nie przeciął 
tylko do końca naśladował spikera, byłby to zwykły 
komunikat. Moment przecięcia stworzył sytuację 
dramatyczną w tym wierszu. Na tym polega jego 
„otwarcie". („.) 
PUZYNA: Wydaje mi się, że to, co jest u pana, to 
przemieszanie środków i możliwości, ta wielotoro
wość kształtowania materii w dramacie i ta otwar
tość, niezakończoność sztuki, wyrastają chyba z od
czucia szerszego; z odczucia dzisiejszego świata jako 
czegoś zupełnie przeciwstawnego np. światu klasy
ków XVII i XVIII-wiecznych - światu uporządko
w;~rnemu jak ogrody strzyżone. 
ROZEWICZ: Tak. To, co pan mówi o tej wielowąt
kowości, o używaniu wszelkiego typu materiału 
w tych sztukach - to wynika jednak równiez 
z pewnych trudności technicznych. Używanie różne
go typu elementów dialogu, wiersza, wiersza-cytatu, 
gazety - nie wynika wyłącznie z jakichś konsek
wencji. Wynika również z niewiedzy i bezradności, 
która także jest jedną z cech dramaturgii otwartej. 



PUZYNA: Tak. I słusznie, że są , ponieważ także 
wyrażają coś, w co jest uwikłany współczesny czło
wiek. Niemożnośc poradzenia sobie równocześni 
z wielu różnym i sprawami na świecie . 

ROZEWICZ: I dlatego te skłocenia mogą ze sobą 
nieść z jednej strony zdynamizowanie wewnętrznej 
dramaturgii i obrazów - te skłócenia - przez kon
trasty, przez wyobcowanie, prz z zderzenia ale 
z drugiej strony niosą niebezpieczeństwo zniszczenia 
struktury dramatu. I z tego sobie zdaję sprawę . 
Następuj e np. przyrost elementu dziennikarszczyzny 
i on psuje sztukę . Ale to też wynika jeszcze właśnie 
z tego nieprzerwanego ruchu, który się gdzies tam 
zaczął. Ponad teatrem. 
PUZYNA: Grozi tu te ż niszczenie czegoś innego -
mianowicie wewnętrznego dramatyzmu jako naras
tania napięcia, rozwoju k onfliktów w czasi . Bn to 
jest istotna dynamika dramatu. Sarno zderzani e 
obrazów często bywa statyczne. Obrazy s i ę zmie
niają, ale nic się nie dzieje, s toimy w miejscu. 
W poemacie to m e szkodzi, w teatrze - to groźne. 

ROZEWICZ: I często to się rozsypuje w taką kupę 
właśnie . Jest to niebezp1ecze1· stwo, na pewno. I tu 
najważniejsze jest, że ja muszę wiedzieć , powinie
nem wiedzieć, w którym miejscu te elementy przy
ciąć, przyhamować i zniszczyć , żeby si łączyły , 
żeby mi nie pożarły siebie. A ja w wielu wypadkach 
nie mam „techniki" - zresztą nie chcę jej mieć . 
Zastrzegam , że nie chc ę. Być moż to n iedobrz . 
PUZYNA: To podstawowa sprawa dla dramturgii 
otwartej. Wiedzieć , gdzie powinno nastąpić to cięcie , 
które wywołała krwotok , a nie rozsypie konstrukcji. 
ROZEWICZ: I zeby mi potem nie m ówili - no t 
bracie dołącz teraz z powrotem tn, coś uciął, bo tu 
nie ma końca. 
PUZYNA: Na temat tego wiersza o kobiecie, co 
wyszła i nie wróciła, nikt nie powie, że powinien 
pan dopisać koniec. 
ROZEWICZ: A, nie ! 
PUZYNA: I to jest zwycięstwo właśnie . 

ROZEWICZ: I „zwycięstwo" i taka jakaś pewnosc. 
Ja jestem tu panem w swoim wierszu, w swoim 
domu. A ze sztuki często mnie eksmitują. albo nagle 
się okazuje, ze sam stoję na zewnątrz i przez okno 
zaglądam do własrn~j sztuki. Takie m i się negdo
tyczne rzeczy zdarzają. Ni chciałbym, żeb . to, co 
teraz mówię, zostało podchwyc ne - jak to się często 
zdarza - przez powierzchownych krytyków: że ja 
sam w ogńle mc nie w iem, a jak i ę nie wie, czym 
si.-.; róż n i teatr poetyc · i od r ealistycznego, to z tej 
niewiedzy ni zbudować nie można. 

PUZYNA: O, właśnie . Myślę, że jest tu jeszcze jeden 
element, o którym warto wspomnieć - element 
ironii. W tego typu montażu, w tego typu zestawie
niach, może ona nie być w ogóle wyrażona słowami. 
Może zawierać się w samym poczuciu bezradności, 
które autor obnaża . Jest to ironia i wobec świata 
i wobec materii dramatu. 
ROZEWICZ: Wobec materiału, świata, teatru, wobec 
własnych możliwości technicznych i wobec niebez
pieczeństwa wykończenia sztuki wedle jakiegoś prze
pisu, recepty. 

PUZYNA: I wobec perspektywy zamknięcia się 
w dramaturgii, która już była i którą wciąż się 
powtarza, jak zdartą płytę. 

ROZEWICZ: A nie jest to przekora! To jest chęć 
otwarcia dramaturgii i teatru. Może to była zresztą 
„puszka Pandory''. 

PUZYNA: Myślę, że w tym całym zamierzeniu dra
maturgicznym traktowanym jako propozycja do pod
jęcia - najcenniejsze jest właśnie jej otwarcie, a więc 
możliwość ciągłych poszukiwań. 

ROZEWICZ: Przez otwarcie powiększamy obszar. 

PUZYNA: A dramat bardzo potrzebuje rozszerzenia 
obszaru. 

ROZEWICZ: Myślę, że dramat potrzebuje dzisiaj 
powiększenia obszaru we wszystkich chyba elemen
tach - od scenografii, muzyki, światła, słowa , gestu, 
do kształtu widowni itp. Dramat powinien olbrzy
mieć, nie w sensie „teatr mój widzę ogromny" -
kto wie zresztą , czy nie w t ym sensie, przenośnie 
mówiąc. Kto wie, czy nie w tym sensie? 

PUZYNA: Mógłby być ogromny nie poprzez roz
miary sceny, a poprzez wagę zagadnień. I ich zgęsz
czenie, intensywność, siłę wyrazu. 

ROZEWICZ: A nie przez jego wymiar zewnętrzny. 
Może być mała scenka, nie musi być katedra. Ten 
teatr ogromny, który my widzimy, oczywiście siłą 
rzeczy się rozrósł o te pięćdziesiąt przeszło, czy sześć
dziesiąt lat od tamtego teatru ogromnego. Ale chodzi 
teraz o inny aspekt i wymiary. Inne sprawy. Inny 
świat. 

PUZYNA: Tak, a jednocześnie wielkie widowiska ... 
ROZEWICZ: ... się skończyły. A teatr mimo to jakby 
się powiększył. A cały światek i ziemia skurczyła 
się straszliwie. Wobec tego my ją możemy zmieścić 
w tym naszym teatrze. Będzie ogromny, choć będzie 
wielkości poczekalni u lekarza, a nie katedry. Choć 
czasem kształty, wymiary ... ale to znów jest inne 
zagadnienie. 



Bohater 

Matka 

Ojciec 

Głos spod kołdry 

Olga 

Wujek 

Gość w cyklistówce 

Gość w kapeluszu 

Pan z przedziałkiem 

Gruby 

Kelnerka 

Pani I 

Pani II 

Pani III 

Tłusta kobieta 
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Wiesław Górnicki 

ŻYCIORYS 

Rozkwitały pęki białych roz. Jedzie, jedzie na 
kasztance, siwy strzelca strój . Kiszkiełe, kiszkiełe, 

bajgiełe, bajgiełe. Stare ubrania kupuję, stare. buty. 
Nie kupuj u Żyda. Swój do swego po swoje. Ubój 
ry tualny. Radian sam pierze. Cukier krzepi. Olla
Gum„ .?. Fuchs, Wedel, Piasecki, Suchard. Ludu, mój 
ludu, cóżem ci uczynił? Nad Ebro falą, goniąc spoj
rzeniem, młoda Cyganka siedziała .. Już taki jestem, 
zimny drań. My chcemy Boga, święta Pani. Alaska
Jim. Sierżant King z Królewskiej Konnej. Tom M1x. 
Przygody Tomka Sawyera. O krasnoludkach i sie
rotce Marysi. Tajny detektyw. Rycerzvk Niepokala
nej. Piechota, ta szara piechota. Umówiłem się z nią 
na dziewiątą. Przybyli ułani pod okienko. Czy tutaj 
mie-eszka panna Agnie-eszka? PKO - pewność i za
ufanie. A mazełtof. Et ne nos inducas in tentationen, 
sed libera nos a maaaaalo. Dni powszednie państwa 
Kowalskich. Sprawiedliwość jest ostoją mocy i trwa
łości Rzeczypospolitej . Morze, nasze morze, wiernie 
ciebie będziem strzec. Upływa szybko życie, jak 
potok płynie w dal. Marszałek Śmigły-Rydz, nasz 
drogi dzielny wódz. Na barykady, ludu roboczy. 
Zaolzie wraca do macierzy. Ziemia gromadzi prochy. 
Ryby śpiewają w Ukajali . Wodzu prowadź nas na 
Kowno. Paskarze do Berezy. Bilbao. Infułat. Chal
lenge. 

Kroczek naprzod, kroczek w tył. 

Dnia pierwszego września, roku pamiętnego 

wróg napadł na Polsk~ z kraju sąs iedniego . H i-li, 
hei-lo-hei-la. Tylko świnie siedzą w kmie. Schul
zeugniss. Ungenilgend. Krei haupt mannschaft. Ein
tritt verb ten. Gdy s łoneczko w ·żej , sikoreczka 
bliżej. Żydzi, wszy, t yfus plamisty . Bekanntmachung. 
Hande hoch . Ausweiss , bitte . Filhrer, der SS und 
Polizei. Dzisiaj jes t wojna, kto handlu je, ten żyj e . 

Siekiera, motyka, bnnber, alasz, przegrał wo]nę głupi 

mal rz. Juden raus. Los, s hnell! Hitler kaputt. 
Deutschland liegt an a ll n Fronten. Feind bort m it. 
Serdeczna Matko. Szte tełe Bełz . Przemoczone poci 
plecakiem o iemnaście lat. 130 z P ZP bandytów i na 
usługach Moskwy będących k om unistów rozst rz la
nych został o . Czerwony kapelusik z zielonym piór
kiem . Fronturlauberzug. Personenzug D-Zug. War
schau Hbf--Petrikau-Tschenstochau- Warthenau
Krakau-Hbr. Litzmannstadtstrasse. P kochana, :i 
wrócę. Wierny Ludu Warszawa, jam tu , K i liń ski. 

PPR - pl tne pachołki Rosji. P awiak pomścimy. 

Wawer. Gdzie Żyd, tam wszy. Rader milssen roll en 
for den Sieg. Od powietrza , ognia, głodu woj ny 
zachowaJ na Panie. 

Siekiera, mctyka , mimber, szklanka, \ n0cy 
nalot , w dzień łapanka. 

Żołnierz drogą maszerował, nad serduszkiem si 
użalił . Oto dziś dzień krwi i chwa ł y Wróg podsłu

chuje. O · zyzn wolną pobłogosław , Pani . A na 
t ygrysy mają wisy. Niech płynie pio enka z bar ykad. 
Żądamy amunicj i. Introibo ad altere Dei qu i leaficat 
iuven tutem meam. Sanitariuszka Małgorzatka . Salve 
Regina . 

Z kurzem pożarów , z dymem krwi bratniej . 
Rascwietali jabłoni i gruszi. AK - zapluty k -

rzeł r eakcji. PPR - płatne pachołk i Rosji. Min niet. 
Bierz ziemię, jest twoja. N 1e rusz, co nie twoje. Ech , 
put' - · darożka frontowaja . Na kapuściP drobrw 
liście , nie daj dupy komuniście , jak s i ~ par tia o tym 
dowie, to ci dupę upańs wowi. Nie matura , lecz eh ć 
szczera zrobi z ciebie oficera. Hej , z „ór Św . ęto
krzyskich nasza w1ara wali, biją chlupc. - z NSZ-u 
IJf'zpiPk , Moskali, bezpiek 0

, Moskali . Idź szhkiern 
Piastów . Byliśmy , j esteśmy, będziemy. Ojczyznę 



wolną racz nam wrócić Panie. Warszawo, ty moja 
Warszaaawo. Płk Jaroszewicz melduje Krajowej Ra
dzie Narodowej o zaj ęciu Berlina przez wojska 
polskie i sowieckie. Z przodu łata, z tyłu łata, ma
szeru ie demokrata. Szabrow ników do Milęcina. Trzy
majmy się, nie da.i my s ię , bolszewik nerwy straci. Nie 
będzie Niemiec pluł nam w twarz. Czeskie prowo
kacje w rejonie Kłodzka. Lachiw za San, haj żywe 
samnstijna Ukraina. Nie papież nam granice dał ni 
Śląsk biskupów był. Król szabrownikow, Doliński, 
skazany na karę śmierci . Nasze hasło : na 1 Maja 
am Jednych me pogrze banych zwłok w Warszawie. 
Minister Radkiewicz zapowiada surowe kary dla 
uczestników programu kiel ~ckiego. O, cześć warn, 
panowie magnaci. Martwa fala. Pierwsi w walce, 
pierwsi w odbudowie. BOS. SPB. CUP. PCWM. 
ZMD. Akcja „O". Prezydent RP w procesji Bożego 
iała . Czerwone maki na Monte Cassino. Rozszu

miały się wierzby płaczące. Zakazane piosenki. 
Truman, Truman, rzuć ta bania, bo jest nie do 
wytrzymania. August Bęc-Walski. Pożegnanie z Ma
rią. Zielona gęś. Żołnierz Królowej Madagaskaru. 
Primadonna jednego sezonu. IV R-.;esza rosme. 
Boogie-woligie. Małe mieszkanko na Mariensztacie. 
Proces krak( wskiej komendy WiN. Zakierzońska 
Ukraina. Ziemia spadła na ciało. 

Popiół i diament. 

My ZMP, my ZMP, reakcji nie boimy się. Cieszą 
się miasta i wioski, że powrócił Rokossowski. Wiosna 
sześciolatki. Tara-bam, tara-bam, wróg nie wydrze 
pieśni nam. Ja drugoj takoj strany nie znaju, gdie 
tak wolno dyszyt czeławiek. Jedna bomba atomowa 
i wrócimy znów do Lv.TOwa. Odinokaja garmoń. Mała 

kronika. Żeby nam komunizmu nie zatłukły kanarki. 
Każdy jest dobry, kto jest gotów bi ·. się przeciw 
Sowietom - każdy. Tysiące rąk, miliony rąk, a serce 
bije jedne. Stalin- Bierut-Stalin-Bierut! W odpo
wiedzi na atomy budujemy now domy. Ojczyznę 
wolną racz nam wrócić, Panie. Bieliejet parus odino
kij. Pokój--Mir-Frieden-Paix-Peace! Komuni
styczna Partia Jugosławii w rękach morderców 
i szpiegów. Tęp stonkę . Las - · twój przyjaciel. 
Naprzód, młodzieży świata. Proces księdza Gurgacza. 
Proc s Adama Doboszyńskiego . Zmniejszaj pobór 

„ 

mocy w szczycie wieczornym. Odebrać ziarno kuła· 
kom. Ręce precz od Korei! Rewolucja - parowóz 
dziejów, chwała jej maszynistom; cóż, że wrogie 
wiatry powieją? - chwała płon.1cym iskrom. Tar
gowica leży nad Atlantykiem. Traktory zdobęd4 

wiosnę. Fiołki przynoszq nieszczęście. 
O trwały pokój, o demokrację ludową . 

Przykład ZSHR, pomoc ZSRR, przyjaźń ZSRR 
oto podstawowe źródło nasz:vch zwycięstw . 

O Nowej to Hucie piosenka, o Nowej t o Huci<' 
są słowa. Proces bandy Tatara i Kirchmayera . 
Trzy klęski reakcji polskiej . Znakomyj płut ok 

gałuboj. Ojczyznę wolną racz nam wrócić , Pa;1ie. 
Raz lipcową nocką ciemną oy, Cannela, oy, 
Carmela, nasza armia przeszła Ebro, oy, Carm ·la, 
oy, Carmela. Naczelny prokurator wojskowy, Sta
nisław Zarako-Zarakowski, żąda kary śmierci 

dla szpiegów. Ami go home! Band1era rossa! Jesli 
zawtra wajna, jesli zawtra pachod. Kantata o Stali
nie. Pieśń o partii. Partia i twórczośc pisarza . 
O umocnienie czujności rewolucyjnej . D,1rnchał, jak 
zawsze wiatrami pażdziernik, dmuchał jak za ka
pitalizmu, skręcały tramwaje na most przy giserni 
szyn wyślizganą krzywizną. Mówi Radio Wolna 
Europa, słyszycie głos Wolnej Polski. Niedaleko od 
Warszawy. Żołnierz zwycięstwa. Pamiątka z Celu
lozy. Pokolenie. Władza. Lewanty. Proces biskupa 
Kaczmarka. Na granicy jest strażnica. Hoduj króliki. 
Na prawo most, na lewo most, a dołem Wisła płynie. 
Ukochany kraj, umiłowany kraj. Wieczna hańba 

mordercom Rosenbergów. Oto Ameryka. Swiaszczen
naja wajna. Truman-Tito-Adenauer! Bikiniarze do 
pracy! Syjonizm - narzędzie imperializmu. Nigdy 
więcej wojny. Dr Lidia Timoszuk odznaczona Orde
rem Lenina. Hej taczanka-rostowianka. Tri tankisty. 

Dziś o godzinie dziewiątej minut pięcdzies1ąt 

wieczorem zakończył życie Józef Wissarionowicz 
Stalin. 

Porozmawiajmy szczerze, towarzyszu Tomaszu. 
Dajcie mi stary kamyczek, niech się odnajdę w War
szawie. Godzina smutku. Obywatele. Obrona Grena
dy. Czarna przegrywa, czerwona wygrywa. Bayo
bongo, oh, bayo-bongo. Towarzysze, czy w naszej 
krwi nie za mało czerwonych ciałek? Nie uczta 



Baltazara, sami się uczta. PiC'1wszv krok w chmu
rach . Na spotkan ie ludziom z AK .. Tak ·ię prz z 
dziesię('. lat lizało , to teraz trudno gryżt: . Złoty lis. 
Ucieczka Felkt1 O onia . Patronuje temu corso dzien
n ik zwany L if of Warsaw. Lnwiczanka jest m , 
z amego L uwicza. ous sommes joyt•ux. Wyznania 
n wróconego . nika. Święto Winkelrieda. Zanim 
zapłonęła Warsz'1wa. Radosć poważna. 

Nasze ni bo nie j est puste. 
Chleba i wolności' Tr~ rękę, co s ię na wład zę 

ludową podniosła, władz ludowa obetnie, w intere
sit> kl sy robotniczej w interesie całego narodu. 
Krew dla Węgi r. Hokossowski dn Moskwy ! W10sna 
w październiku. Przyczynek do poznanskiej tragedii. 
Zły. Ojczyznę wolną pobłogosław , Panie. W życiu 
Polski nagromadził o się \ iele zła, wiele ni praw~śc i. 
Wiesław, trzymaj i . Sto lat, s to lat. Wiesław-
Wiesław! Śluby jasnogórskie. siny dziet1 tygodni . 
Moon river. Porgy a nd Bess. Glenn Miller Orchestra. 
Prywatn ie tylko, jak kto·" che , moż sobie wywoły
wać: du ha Berii. Wyjąć konserwę z puszki. Błoto 
i miliardy. 

Instynkt państwowy. 

I Szepiłow, ktory si do n ich przyłączył. P a
miętasz, była jPsi "ń . Zagadnienia istotne. Tysiąc 
szkół na tysiąclecie. Bądź Carusem kierownicy. 
Z pustego i Salomon nie naleje. Lucynka i Paulinka. 
Nasza mała stabilizacja. Czar czterech kółek. Czarne 
ściany. Złota róża. Kolumbowi >. Plan Rapackiego 
na ustach świata . Chuligani w iadka! P olska -
gola! P olska kraj m ludzi kształc<łcych :ię . Tn umf 
Adama Harasiewicza. Polacy - nie jąkać się . Kuba 
wyspa jak wulkan gorąca . Żydy i chamy. P otem 
żyją na wsi w mieście za te polski tysiąc dwieście; 
(poprawione na żądanie Cfmzury : potem wiążą koniec 
z końcem za te polskie dwa tysiące itede, itepe) . 
Ci mności kryją z iemię . Czy się stoi czy się lezy 
dwa tys iące się należy . Ojczyznę wolną pobłogo
sław, Panie. Zadania partii w wal e z rewizjonizmem. 
Piękni dwudziestoletni. Co będzie za Zelaznq Bramą? 
Konie zjadają Polskę . 

Barwy walki. 

Ostatni raz strzelaliśmy do si bie brat do brata, 
Polak do Polaka. Siedern polski ch grzechów głów-

nych. Ptakom podobn1. Żołnierz dziewczynie rn 
skłamie. Krajobraz po bitwie. Przebaczamy i pro
simy o przebaczenie. Haport z Monachium. Kapitan 
Czechowicz ujawnia tajemnice Wolne] Europy. Tak 
krawiec kraje, jak mu materii staje. Polskę szla
checką zgubiła szlachta, Polskę burżuazyjną zgubiła 
burżuazja, Polskę ludową zgubi klasa robotnicza. 
Wiesław-Wiesław' Obywatele PRL powinni miec 
jedną ojczyznę. Ale dlaczego Egipt? Wiesław

śmiało - po-na-zwi-skach - Wiesław-Gierek 

Wiesław-Gierek! Jadą wozy kolorowe. Płomień na 
wietrze. Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie. Zadania 
partii w walce z rewizjonizmem. I want to hold your 
hand. Dywersja ideologiczna . Dywersja w ekonomice. 
Walka z dywersją. Encyklopedyści . Raczkujący re
wizjornści. Komandosi. Wszystko na sprzedaż. Polo
wanie na muchy. Mówiły mu, że łotr, mówiły mu, 
że drań. Syjoniści do Syjamu. Prasa kłamie. Nie
jesteśmy-chu-li-ga-ni! Literaci do pióra, studenci do 
nauki. Głupia sprawa. Trzej w linii prostej. 

Wszystko ma być opłacalne - szkoły i szpi
tale też. 

Versohnung. Elementy kryminalne i chuligań

skie dokonały podpaleń. Przerwa na palenie. Czy 
się leży, czy się stoi, partia doda, bo się boi. Po
możecie? Pomożemy! Budujemy drugą Polskę. Polak 
potrafi. Chochoły. Ojczyznę wolną pobłogosław, 

Panie. Utrwalać wysoką dynamikę rozwoju. Zadania 
partii w walce z rewizjonizmem. Trzeba nam szeroko 
otworzyć okna na świat. 

Pij mleko. 

sierpień 1974 
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