


Kanera PAOLO CONTE - misrrza 
piosenki - rozpoczęła się dość 
nieoczekiwanie w drugiej połowie łat 
sześćdziesiątych. gdy Conte by/ 
jeszcze prawnikiem prowad ącym 
adwokacką kancelarię 

ie wiadomo. czy przypadek tył o 
sprawił. że znany mecenas spotkał się 
kiedyś na przyjęciu ze znanym 
autorem tekstó N Vito Pallavicinim. 
bowiem spotkanie to stało się 

początkiem ich wspólnej kariery 
Pierwsze napisane przez nich - być 
może dla zartu - piosenki dały 

początek koncertom. udziałom 

w festiwalach. płytom i sp awiły. że 

wioska palestra straciła zdolnego 
adwokata a świat muzyczny zyskai 
niezvvykle oryginalnego artystę . 

w larach 6 7 i 68 piosenki spółki 

Come - Pallavicini były już znane. 
zdobywały laury na festiwalach 
1 stawały się przebojami następnych 
lat. 

Pierwszy autorski longplay Paolo 
Come nagrał w 1970 roku . Teraz jest 
juz wiele jego płyt Come koncertuje 
w różnych miastach Europy Każdy 
jego występ roztacza szczególny urok 
i czar piosenki. która łączy lekkość 

i finezję tekstu z wysmakowaną 

muzyką i ujmującym naturalnym 
wykonaniem. Conte osiągną/ tu 
wyjątkową perfekcję . Śpiewa 
o radośoach i nostalgiach codzien
ności . o miłości. urodzie żyoa. 

słabości do pięknych blondynek 
i samochodów. tęsknocie za dalekimi 
egzotycznymi krajami odwiedzanymi 
w marzeniach. wreszcie o prze
mijaniu i ludzeniach. które tNvają w 
nas. lub roztapiają się jak cytrynowe 
lody w jednej z najbardziej 
urokliwych Jeg piosene . Ujmujący 
głos Paolo Come. bezpretensjonal
ność i lekkość piosenek zjednują mu 
wrerną publiczność. która wypełnia 

po brzegr sale koncertowe. Jego 
elegancja 1 wdzręk sprawiają. że 

koncerty "włoskiego mecenasa" przy
pominają kameralne spotkania w 
kręgu przyjaciół i urzekają ciepią. 

serdeczną atmosferą . 

za szczególnie miłe wsparcie finansowe. 

dzięki któremu zostało zrealizowane przedstawienie CONTE 

dyrekcja i zespół teatru RAMPA bardzo dziękuje 

Pa O Io 

muzyka 

PAULOCONTE 

scenariusz, teksty piosenek, oprawa plastyczna i reżyseria 

' 
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Przed paroma laty. kiedy 
byliśmy w Szw ajcarii z przedst
awieniem "Czerwony stoliczek". 
podczas przyjęcia po spektaklu 
uwagę moją zaabsorbowało nie 
pyszne skąd innąd jedzenie. nie 
mile słowa widzów o naszym 
przedstawieniu. ale p łynąca 

z głośników muzyka. na której 
jakiś nieznany mi facet chrapli
wym głosem ni to śpiewa ł ni to 
gadał. główn ie po włosku . 
czasami po angielsku i fra ncusku . 
Pomyślałem wtedy - świetny gość . 
c hoć na d łu ższą me tę musi być 
pewnie męczący _ Pojawiły si ę 

rewelacyjne desery i oddałem s i ę 
ich konsumpcj i. c a ł kowic ie 
zan iedbując strawę duchową. 

Mniej więc ej rok później wybrałem s i ę samochodem na urlop do 
Hiszpanii. Droga dtuga j ak diabli . Jadąc - głównie nocą - zazwyczaj 
słucham kase t. tych. których nie miałem czasu posłuc hać kiedy 
indziej - rozmaitych muzycznych prezentów. które otrzymuję przy 
różnych okazj ach _ Na jednej z kaset rozpoznałem natychmiast ów 
głos sprzed roku. z przyjęc ia w Genewie. Ten g łos towarzyszył mi 
przez dwa i pól tysiąca kilometrów. Słuchałem tej kasety na okrągło 
a z każdym przejechanym ki lometrem rós ł mój podziw i zachwyt dla 
wykonaw cy Już wiedziałem . że to Conte. W Niemczech kup i łem 
jego dwie płyty . Ki dy dojecr1alem do Szwaj carii - kupiłem dwie 
następne _ We Francj i - jedną. bo więcej nie mieli. W Hiszpanii 
podczas trzytygodniowego urlopu nap isa łem teksty do 2 I piosenek. 
co w połączeniu z in tensywną grą w golfa pozwa lało mi na wysoką 
ocenę spędzonego tam czasu _ Wraca liśmy . j ak zwykle przez 
Genewę. w pewnej chwi li na slupie córka zauważyła plakat 
idenryczny. j ak okładka jednej z kupionych wcześn iej p łyt. Sra l iśmy 
na światłach w sporym tłoku. Córka wzięła aparat fotograficzny 
i zrobiła zdjęc ie plakatu. Światła zmien iły się i musiałem jechać Nie 
było nawet czasu na przeczy tanie czegokolwiek z tej ka rtki na 
slupie. bo prawdę powiedziawszy była to raczej u lotka informacyjna 
n iż plakat. Po przyjeździe do Warszawy wywołaliśmy zdjęc ia 
z urlopu i dz i ęki powiększen iu poznałem treść ulotki z Genewy. Oto 
za tydzień w Martigny miał mieć koncert Paolo Conte_ Spojrzałem 
na mapę. I 50 kilometrów od Genewy . _ Zadzwoniłem do Danu ty 
Menthy - w spanialej organ izatorki polsk iego życia kulturalnego 
w Szwajcari i. wypróbow anej przyja c iółk i artystów_ "Danusiu. 
przypadkiem wiem. że za tydzień ma występować Conte. _ „ 
"Świetnie że dzw onisz. bo właśnie wyb ierałam się po bilety" "Ale to 
przecież kawal drogi od was z Genewy" "Szwajcaria to mały kraJ - tu 
prawdę powiedziawszy nigdzie nie jest daleko" 

Tydzień później prosto z lotniska pojechaliśmy do Martigny_ Po 
drodze opowiedziałem. że napisałem teksty do piosenek. że 
chciałbym zrobić z nich przedstawienie że taka okazja itd 

Napisałem to w skrócie na wizytówce i przedzierałem się z nią 
najpierw przez kord on policji z psami. potem przez ochronę . aż po 
trudach dotarłem do maestro. który obiecał zamienić ze mną dwa 
słowa po koncercie. 

Martigny to niewielka miejscowość u podnóża Alp Szwajcarskich _ 
Uroczy romański amfiteatr szybko zapełni ł się wielkojęzycznym 

tłumem widzów _ Włosi przyjecha li z Piemontu i Aosty. Szwaj carzy 
zewsząd . sporo Francuzów. Niemcy. Holendrzy . Starzy. czasami 
nawet bardzo i młodzi. w studencki m wieku . Kiedy zaczął się 
koncert nic nie wskazywało na to. że za chwilę może si ę skończyć . 

Po trzec iej piosence lun ął deszcz Normalna woda nie kapa ła 

z Nieba ale lat j ą ktoś Stamtąd kubłam i - przerwano występ . Nuty już 
dawno w iatr rozwiał po ca łej scenie. Muzycy. jak na filmie " Świat s i ę 
śmieje" wylewa li wodę z instrumentów a mistrz oświetlenia . ze 
względu na bezpieczeństwo - wyłą czył catą aparaturę Paolo Con te 
zszedł ze sceny do garderoby_ Widziałem Jak debatow ano nad 
sensem kontynuowania wieczoru w tych w arunkach . Mimo 
trwającej caty czas ulewy nikt z czterdziesto tysięczn ego tłumu ani 
na moment nie opuścił amfiteatru _ Zaroi/o się tylko od kolorowych 
parasoli i w szyscy czekali w napięciu na dalszy rozwój wydarzeń. Po 
kwadransie przerwy organizator przeprosi! widzów za zgaszenie 
świateł artystycznych i pozostawienie wyłącznie staleJ iluminacji 
zaby tkow ego amfiteatru oraz zapytał czy w tych w arunkach 
kontynuować koncert _ Zorientow aw szy się. że zadał niestosowne 
pytanie op uścił scenę. na k tó rą powrócił Conte z muzykami . 
Nastąpiło przegrupowanie sil. muzycy ś cieśn ili si ę nieco i każdy 

z nich dostał osobnego parasolarza_ Kable mikrofonowe. g łośni ki 

i fortepian przykryte zos ta ły plas ti kową folią i po wiel kiej owacji 
kompletn ie przemoczonego i zzi bn i ętego tłum u - Paolo Conte 
zaśpiewał Nie wiem. czy sk róc ił swój program czy nie - koncert 
trwa ł jeszcze półtorej godziny. Między piosenkami przed s tawia ł 

sw oich muzyków. którzy w poszczególnych utworach mieli partie 
solowe. Zaś po piosence. w której wyłą c zn ie sam sobie 
a kompa niował na fortep ianie - przedstawi/. .. c hłopca. k óry od 
godziny trzyma ł nad nim parasol. Bytem zadziwiony pu bli cznością . 

która znała twó rczość maestro conaj mniej tak dobrze Jak Ja. bez 
błęd nie wpisuje s ię reakcjami w piosenki. n iektórych s ł uc hając 

w absolutnym milczeniu a na niektórych - awiąc się i tańcząc 

Z rozumia łem . że Conte to ktoś . wobec kogo okreś le ni e piosenkarz 
byłoby nietaktem. to ku ltowa niemal posta ć - "Rea l man" w typie Lee 
Marvina. Jerzego Dobrowolskiego czy Włodzimierza Wysocki go 
Li ryk z poczuciem humoru. błysko tl iwy . inteligentny. autoironiczny . 
Lalo non-stop_ 13yl to fantastyczny. nieudany koncert. bo ie był tym 
czym mógł być w innych. lepszych w arunkach . Po ostatniej 
piosence pobieg łem natychmiast za kulisy. Conte prosto po zejśou 
ze sceny ws iadł do samocł1odu . Kiedy ota czajć) cy go ko rdon 
po licjantów zapa l a ł si lniki swych motocyk li. Conte zobaczy ł mnie. 
i przez otwarte okno samochodu powiedzia ł ty lko "Scuza .. „ . 

Pojechali na sygnale w s iną dal. zostawiają c mnie w rozpaczy 
Miałem bowiem na dzieję na załatwie ni e czegokolw iek. zgody na 
tłumaczen ia . na spektakl _. Nagle pod sze dł do mnie organizator. 
którego znalem z nieudanego pytania zadanego p ublicznośc i na 
koncercie 1 powiedz iał . ze maestro przeprasza i że sam s ię ze mną 

skontaktuje Poszedtern do muzyków Podziękowałem im za ys tęp . 

od jednej grając ej zres .aą na basso-tubie kobiety - Eleonory ervi -
dostałem w szystkie namiary na mistrza i jego agenta - R nzo 
Fantiniego. Nie wyjech a łem więc z Martigny z niczym. cz go 
dowodem - dzisiejsze przedstawienie. które mam nadzi ej ę ch oć 

w niew ielkim stopniu przybliży Par'1stw u twórczość człowieka . 

uważanego w Europie za wybitne Zjaw isko artystyczne - dopraw dy 
licho wie dlaczego - u nas zupełnie prawie nieznanego .. 

AndrzĘ/ Srrzelecki 



ŻYCIE JEST SZTUKĄ 

Życie jest sztuką 
w bardzo kiepskiej obsadzie 
Dziwka gra rolę dam, 
Anioła - łotr i cham, 
mędrca - półgłówek rżnie, 
a cały cyrk i pic 
opłaca 

biedny widz ... 
To jest tak -
kurtyna jak spódnica idzie w górę 
i w światłach staje nędzny szczurek 
szczur, 
jakiś nikt, 
zwykły nikt, 
głupi nikt. .. 
I świa teł blask 
sprawia, że zwykłe zdaje mu się, że ... 
że skoro zna się na globusie 
to może świat 
zmieniać tak 
jak chce ... 
A wokół mu 
wtóruje chór, 
niech żyje szczur ! 
to surrealizm, 
w naj czystszej formie, 
wprost pure ... 
Komedia w cyrku pchlim 
trwać długo może nim 
zabierze głos 
kolejny boss, 
następny clown, 
najlepiej mim ... 

Życie jest sztuką 
w bardzo kiepskiej obsadzie .. . 
Konia gra stary muł, 
inteligenta - pół 

albo ćwierć osła rżnie 
A cały cyrk i pic 
opłaca 

biedny widz ... 
Farsa trwa -
kobiety gonią supermena - piękna scena, 
a on ma zaburzenia w genach 
i 
choć chłop cud, 
ale cóż 
próżny trud ... 
A inny typ 
królową matką został w ulu, bo 
strasznie należeć chciał do królów sam 
wczoraj - cham, 
dzisiaj - pan, 
również cham ... 

życie jest sztuką 
w bardzo kiepskiej obsadzie ... 
Nie ten król. nie ten cieć, 
czasami - nie ta płeć, 
wśród tych bzdur trzeba żyć, 
lecz gdy nie cieszy nic 

to pewnie 
nie ten widz .. ! 

To jest tak 
tu majtek woła - okręt tonie, tam kobieta. 
i gafa gafę goni, nietakt - nietakt, a 
combo gra 
utwór dla 
zakocha ... 
nych. 
Rzeźbiarz. co 
zwykł rzeźbić pięścią w cudzej twarzy - dziś 
triumf sztuki głosi w memuarze i 
słychać plusk, 
a to wrze 
mu mózg ... 
I nie jest źle 
mamusia synka śle 
na wojenkę ... 
A panienka buzi da. 
komedia nadal trwa, 
i tylko czasem brak 
niewielkich braw. 
żeby choć szmer. 
aplauzu choć .. . 
by ślad ... 

życie jest sztuką 
w bardzo kiepskiej obsadzie 
Ginie syn. 
a to pech, 
mamusia runie w grzech. 
machnie w mig 
nowych trzech 
i miast dramatu - śmiech ... 
Autorze -
obyś zdechł ! 



JEDŹ, JEDŹ 

Jedź, jedź 

i nie mów mi gdzie 
Nie zamierzam wcale biec za tobą, 
umówiłam się na jutro ... 
Jedź, jedź 

lecz kup bilet w jedną stronę ... 
Nie martw się niczym, a szczególnie naszym domem ... 

Tych parę lat 
to czasu szmat 
i do mych strat 
doliczyć mogę 

dowolny grosz 
i każdą z kwot, 
by pokryć koszt 
twej drogi, bo . 
Nic, nic 
nie zostało nic prócz tych paru kłamstw, 

nie zostało nic prócz drwin, które nam 
już nie dają żyć ... 

Jedź , jedź 

to jedna z tych szans, 
którą trzeba w locie łapać , zanim 
głupia myśl podpowie jakieś zmiany ... 
Jedź, jedź 

ja nie pójdę w gaz, 
będę grzeczna c hoć to już jest bez znaczenia, 
tylko proszę - nic n ie zmieniaj 

I wyj edź stąd 

w dowolny kąt , 

za gaz, za prąd 
zapłacę jutro .. . 
To nie jest błąd -
gdy płonie lont 
czas zwiewać nim 
wybuchnie, bo ... 
Nic, nic, nic 
nie zostanie nic prócz zgliszcz, bólu, łez 
i dlatego jedź - bo ty lko to ma 
jeszcze jakiś sens ... 

Jedź jedź 

dziś może być deszcz .. . 
Twoje rzeczy spakowane dawno straszą, 
Jeszcze tylko sporne, wspólne, nasze ... 
Jedź jedź 

możesz wziąć je wszystkie z sobą, 

może otworzysz 
sklep z pamiątkami gdzieś nad morzem ... 

Nie będzie źle, 
zobaczysz, że 
beze mnie też 
być może miło ... 
Lecz napisz mi 
choć parę stron, 
gdy nowy ktoś 
się zjawi, bo ... 
Nic nic 
z mej pamięci nic nie umknie z tych lat 
lat wspaniałych , co sprawiały, że nam 
było dobrze tak ... 

TO CO 

To co .. . 
To co, że byłaś dla mnie wszystkim 
jeszcze wczoraj ... 
To są 
objawy zwykłych zmian 
widocznie już 
pora ... 
Pewnie nadszedł ten 
zły moment, co 
nicością tchnie 
gdy czujesz pustkę ... 
I by nie zginąć , 
wplątany w lepką kłamstwa nić 
odchodzisz 
żyć ... 
Nie sam, 
samemu żyje się niedobrze, 
niewygodnie ... 
Mam zaproszenie, 
zgadnij od kogo ... 
Zgadłaś - właśnie od niej 
Ten plan 
nie powstał wcześ niej, tak jak myś lisz 
ale stało się 
i teraz tylko 
tego pragnę, tego chcę . .. 
To nie jest tak, 
że ma się wpływ na każdy fakt, 
na bieg zdarzeń .. 
Być może 
los mi podsuwa błąd, 
by było mi źle , 
jak najgorzej .. 
Może chce 
bym skręcił kark, bym sięgnął dna i 
bym się spalił ... 
Bym docenił cię 
i bym wrócił, wrócił 
jeśli 
będzie gdzie ... 



STOIMY W MIEJSCU 

Stoimy w miejscu. 
to nie ma sensu. 
tracimy czas na próżno 
Trzeba posprzątać. 
w tych naszych kątach. 
a potem - pójść się urżnąć 

Słychać czyjś szept. 
ktoś inny wszedł 
od kuchni w to nasze życie. 
1 nic nam teraz nie idzie .. 
Czyjś obcy cień. 
s1edz1 jak cierń. 
1 przez to cudze odbicie. 
niszczymy pracowicie 
siebie wciąż 

Milczymy gdy 
chcemy tym spaw1ć ból . 
Mówimy, by 
w ranę wsypać słów sól . 

Kiepski. zły film. 
a 1 my w n im 
je s teśmy b rzydcy. nieładni 
Lecz ktoś z nas musi ostatni 
(pchnąć) drzw i . 

Nie m a J UŻ w nas 
chęci by dalej iść 
By dzielić czas 
raz em - ten dobry i zly . 

Pociągi mkną 

z p rz eróżnych stron 
d o jedneJ staCJI. p ero nu 
A nasze - w przeciwne stro ny 
gna los 

CZAS JAK SŁODKI SOK 

Czas 
Jak słodki sok 
za rokiem 
kapie rok . 
Konfitury 1 dżem. 
ga laretka 1 krem 
bez pro blemów wfród bez 
zdajemy test 
Tak 
się nie da żyć 
za dobrze 
i s łodko zbyt . 
Jakiś niefart czy pech 
przydałby się jak deszcz 
by nowego coś wnieść 
w to życie mdle . 

Już 

Mej duszy ciemny busz 
oplata wszerz 1 wzdłuz 
przewrotnych myśli bluszcz . 
Zmienić. zmienić coś 

zmienić. zmienić . 

nie ty. nie ty .. 
Cóż . 

rak bywa. gdy 
nuda wlazła pod dach 
i nie umie nikt z nas 
przegnać jej byle gdzie 
Dlatego chcę . 

Tak 

Zmienić. zmienić coś 

zmienić. zmienić . 

się nie da żyć 

SZANSE 

Świat cały wkoło kręci się 

i nie jest na nim aż tak źle 
jak to wynika z odbiornika 
lub z lam prasy „. 
Orkiestry grają - ludzie tańczą 
wydają forsę, dzieci niańczą 
lub załatwiają jakiś ślub 
lub jakieś wczasy ... 

Jedni się lubią bawić w berka 
dla innych ważny błysk futerka 
tych wiezie air-bus, tamtych er-ka 
ty się nie martw„. 
Jedwab to też jest w sumie ścierka, 
i zdarza tłusta się tancerka 
ważne, by się nie wrąbał kler kat. 
ani trema„. 

Oszuka cię dowolna szuja 
lecz by nie zwiększyć grona fujar 
kupiłeś sobie własny bujak 
ot - zabawka„. 
Straciłeś dobra swego wuja 
i nie odwiedzisz żadnej z Gujan. 
grozi ci z życia słaba trója 
lub poprawka„. 

Papuga miała gadać - ćwierka 
Podali nowość - sos w plasterkach, 
i nie raz twoja ci iskierka 
zgasła nie chcąc. .. 
Znalazłeś złotko od cukierka, 
przedwczoraj cię bolała nerka. 
lecz zawsze fryzjer lub fryzjerka 
cię oświecą„. 

Szans. 
świat daje tyle szans„. 
Włos 

zwichrzony lub na glance„ . 

Lok 
od tyłu albo w bok ... 
Świat 
to jeden wielki trans! 

Świat cały kręci się, ty z nim 
starasz się znaleść dobry rym 
do sytuacji, by dewiacji 
nie ulegać ... 
Spokojnie w domu, miło w pracy„ „ 

' Już cię nie dziwi to. że facet, 
idzie do damskiej ubikacji 
za potrzebą„. 

Czasem omami cię dziewczyna. 
albo żyrafa bądź rodzina. 
gdziekolwiek spojrzysz - tam 
kryminał 

głupia sprawa„ „ 
Marzeniem - ciszy odrobina 
wszystko cię spina i napina 
myślisz pomoże kokaina 
albo trawa„. 

Dostałeś cynk - drożeje cyna, 
porwali w Chinach mandaryna 
popsuła ci się limuzyna 
et cetera„. 
Chciałeś mieć córkę a masz syna. 
Pękła ci szyna - myślisz finał, 

i wtedy ci się przypomina 
głos fryzjera„. 

Szans 
Świat daje tyle szans„. 
Włos 

zwichrzony lub na glance 
Lok 
do tyłu albo w bok 
Świat 
to jeden wielki trans! 

Świat cały kręci się to fakt. 
a ty się na nim czujesz jak 
kompletnie łysy.niby tafla 
lodowiska„„ 

Może to zwykły brak fantazji 
czyni, że tych szans i tych okazji 

nie potrafisz sam 
wykorzystać, bo 
mierzi cię ten kram. 
a tymczasem inni lśnią„. 

Mijają szaro - bure dni 
a każdy fryzjer powie ci. 
żeś frajer 
bo jak dają - to trzeba brać. 

Szans 
Świat daje tyle szans„. 
Włos 

zwichrzony lub na glance„. 
Lok 
do tyłu albo w bok ... 
Świat 
to jeden wielki trans! 



AKTORZY 

Joanna Pałucka 



SPIS PIOSENEK 

I. Życie jest sztuką .. . (Come di) 

Opracowanie wokalne i instrumentalne - Juliusz Loranc 

Wykonawcy - zespół 

2. Jedź, jedź ... (Via con me) 

3. 

4. 

5. 

Opracowanie instrumentalne - Fryderyk Babiński 

Wykonawcy - Joanna Pałucka, Katarzyna 2ak, Anna $cigalska 

To co ... (Parigi) 

Opracowanie instrumentalne - Ryszard Borowski 

Wykonawca - Robert Janowski 

Stoimy w miejscu ... (li treno va) 

Opracowanie instrumentalne - Ryszarl'.1 Borow ski 

Wykonawca - Piotr Machalica. Dariusz Odija 

Czas jak słodk i sok (Reveries) 

Op racowa nie instrumentalne - Ryszard Borowski 

Wykonawca - Stefan Każuro 

o 
6. Szanse (Dancing) 

Opracowanie wokalne - Piotr Rubik 

Opracowanie 1 strumentalne - Fryderyk Babiński 

W.ykonawcy - Grzegorz Kuci.;is i zespół 

7. Byłby wstyd . .. (Happ feet) 

Opracowan ie wokalne i instrumentalne - Fryderyk Babiński 

Wykonawcy - Anna $ci ~alska. Katarzyna Zak, Joanna Pałucka 

8. Chcę z tobą być ... (Co me mi vuo1) 

Opracowanie wokalne i instrumentalne - Juliusz Loranc 

Wykonawcy - Robert Janowski i Joanna Pałucka, Anna $cigalska, 

Katarzyna 2ak 

9. Jak przedrzeć się (Lupi SpelacchiattiJ 

Opracowanie wokalne i instrumentalne - Juliusz Loranc 

Wykonawcy - Piotr Machalica, Dariusz Odija i zespół 

1 O Tańczą zawsze (Ho ballato di tutto) 

Opracowanie wokalne i instrumentalne - Ryszard Borow ski 

Wykonawcy - Stefan Każuro i Joanna Pałucka, Anna $cigalska, 

Katarzyna 2ak 

I I . Nuda (Dragon) 

Opracowanie wokalne - Piotr Rubik 

Opracowanie instrumentalne - Fryderyk Babiński 

Wykonawcy - Grzegorz Kucias i zespół 

I 
I 

12 Jest taki kraj. .. (Mr Jive) 

Opracowanie wokalne i instrumentalne - Juliusz Loranc. Piotr Rubik 

Wykonawcy - Joanna Pałucka, Anna $cigalska. Katarzyna 2ak 

i Robert Janowski 

I 3. Wracam do domu ... (Sotto le stelle del jazz) 

Opracowanie instrumentalne - Fryderyk Babiński 

Wykonawcy - Piotr Machalica. Dariusz Odija 

14. Nikt mnie takjak ty nie oszukał (Con te sempre piu solo) 

Opracowanie instrumentalne - Fryderyk Babiński 

Wykonawca - Anna $cigalska 

15 Zasiałem parę smutków (La fisarmonica di stradella) 

Opracowanie wokalne i instrumentalne - Fryderyk Babiński 

Wykonaw cy - Stefan Każuro i zespół 

I 6 . Wypitych kaw ... /La ricostruzione del mocambo) 

Opracowanie instrumentalne - Ryszard Borowski 

Wykonaw ca - Ka tarzyna 2a 

I 7 Daj mi czas (Ch1ami adesso) 

Opracowanie wokalne 1 instrumentalne - Juliusz Loranc 

Wykonawca - Joanna Pałuc ka i zespół 

18. Obraz artysty (Per quel que vale) 

Opracow anie instrumentalne - Ryszard Borowski 

Wykonawca - Robert Janowski 

1 9 Czekoladowy krem (Gelaco al limon) 

Opracowanie instrumentalne - Ryszard Borowski 

Wykonawcy - Piotr Machalica. Dar.iusz Odija, Roben Janowski, 

Stefan Każuro 

20. Małpka (Macaco) 

Opracowanie instrumentalne - Ryszard Borowski 

Wykonawcy - Joanna Pałucka. Anna $cigalska, Katarzyna 2ak 

21 Lampy (Dal loggione) 

Opracow anie wokalne i instrumentalne - Juliusz Loranc 

Wykonawcy - Grzegorz Kucias i zespół 

Muzyka do wszystkich piosenek - Paolo Conte 

Teksty polskie do wszystkich piosenek - Andrzej Strzelecki 

- • . i' • : ,r 1 • 

Serdeczne podziękowania dla Danuty MENTHA: :"'· 
- • ·- f 

za ułatwienie kontaktu z PAULO CONTE · · · · . 

re,ż;~er . . . 
. • • ... !._ 
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przedstawienie 
wg scenariusza i w reżyserii 

ANDRZEJA STRZELECKIEGO 

oprawa muzyczna 

JAN RACZKOWSKI 

kierownictwo literackie 

ZUZANNA OLBRYCHSKA 

wykonawcy: 

Julita KOŻUSZEK Joanna PAl.UCKA 

Jacek BORCUCH Piotr FURMAN 

Mieczysław MORAŃSKI 

Cezary POKS 

Jan RACZKOWSKI 

Wojciech PASZKOWSKI 

Jacek POKS 

Andrzej STRZELECKI 

Złudzenie jest niewiarygodne Zmonrowane per fekcyJrii e kadry 
przesuwayą się przed oczami Jak prawdziwy film I ) ł::ly nie 
marnować przyjemności, nie zdradzę na_J lepszy ch gagów , 
chwytów I pomysłów r ) Kiedy na ekranie pojawia się napis "The 
End", żal ściska .. 

Gazeta Wy borcza 

W kategorii dziel rozrywkowych bezkonkurencyjny okazał się Film 
Andrzeja Strzeleckiego w warszawskim Teatrze F(ampa 

Rzeczpospol1ta 

Film to teatralna gra w kino kipiąca znakomitymi pomysłami, 

zaczerpniętymi z rozmaitych filmowych konwencji 
Tw 6; Styl 

Film Jest przedstawieriiem lekkim w formie, pastiszowo -
parodostycznym 1 - jak zawsze w Teatrze l~ a mpa - n ieodparcie 
zabawnym 

Rzeczpospol1ta 

Zbiór niesamowitych 1 zaskakujących pomysłów, wszystko 
elegancko i profesjonalnie podane - po prostu boki zrywać! 

Gazeta Krakowska 

FILM - przedstawienie przygotowane na stulecie kina. Teatralna 
zabawa konwencją filmową sprawna. że widzowie ulegają iluzji, 
poddają c się czarowi i kina i teatru jednocześnie Magia czyli złudzenie 
przesuwania się filmowej taśmy wywolywana jest przy użyciu środków 
ściśle teatralnych i na tym polega kurioza lność całego widowiska Nie 
ma tu projektora filmowego. a nawet ekran jest tylko przez kilka chwil. 

"BARDZO ŚM I ESZNA I INTELIGENTNA ZABAWA W KONWENOE" 
Janusz Głowacki 

"NIE WIDZIAŁEM NIC RÓW NIE ŚMIESZNEGO OD CZASÓW 
CHAPLINA" 

Marek Piwowski 

"ZWYKLE NUDZĘ SIĘ UCZESTNICZJ\C W TAK ZWANYCH 
WYDARZENIACH KULTURALNYCH, A NA PRZEDSTAWIENIU "FILM" 
NIE NUDZIŁAM S I Ę ANI CHWILI " 

Magda Umer 

"FILM? - FANTASTYCZNE, TYLKO JAK ON POCll\GA ZA TE 
SZNURKI?" 

Feliks Falk 

"FILM CZĘSTO ZERUJE NA TEATRZE, A TYM RAZEM STALO SIĘ 
ODWROTNIE, MOZE Z POZYTKIEM DlA OBU STRON, 
A NAPEWNO KU UCIESZE WIDZA" 

Krzysztof Zanussi 

"BARDZO Ml SIĘ PODOBAŁO" 

Daniel Olbrychski 



CHCĘ Z TOBĄ BYĆ 

Chcę z tobą być 
i wszystkie dni 
chcę dzielić z tobą wraz ... 

To czego pragniesz 
tylko brzmi ładnie, 
czas nas okradnie .. . 

Będzie pięknie 

zobaczysz, kochana ... 
Ja otulę cię w muzyki szal ... 
ukryjemy się przed całym światem 
i nie dogoni nas żadne zie fatum ... 
Tak z tobą chcę być, 

tą nadzieją oddycham i żyję 
Prócz tej myśli nie liczy się nic, 
każda chwila bez ciebie, co mija 
nie ma sensu i oby los sprzyjał !mil 
bo z tobą chcę być .. . 

To czego pragniesz 
tylko brzmi ładnie, 
czas nas okradnie ... 

Chcę z tobą być 
i wszystkie dni 
chcę dzielić z tobą wraz .. . 

Nie ochroni nas żaden szal ni tiul, 
bezlitośnie go zje czasu mól ... 
Pęknie wszystko jak bańka mydlana, 
a,że los lubi dramat i banał, 
nie zmieni nam ról. .. 

Będzie pięknie 

zobaczysz, kochana ... 
Jak w teatrze, jak w kinie, we śnie . .. 
Czas też można oszukać, okłamać, 
by nie zmienił miłości tej w dramat, 
bo z tobą być chcę .. . 

JAZZ 

Wracam do domu, patrzę - jazz, 
nikogo nie ma tylko pies, 
natychmiast znika wszelki stres, 
zakładam luźny dres, 
i dobrze, milo jest. .. 

Herbatę parzę - jazz, 
swobodnie marzę - jazz, 
patrzę co w barze jeszcze jest 
i na gitarze w "des" 
gram kostką albo bez ... 

Jest tak przyjemnie - jazz, 
lecz zdradza oka zez, 
że kąsa mnie snu giez 
i tu mi obraz sczezł .. . 

Jakaś kobieta stoi - jazz, 
z dzieckiem, podobno moim, jazz .. 
choć nic mi nerwów tak nie koi jak 
niewieścich widok łez, 
lecz tu mnie trafił szlag ... 

Wyjaśnić sprawę trzeba - jazz. 
więc wspinam się jak Eliott Ness, 
pamięcią brnę przez zdarzeń fresk, 
i widzę tyl ko - jazz. 
że coś tu nie tak jest. .. 

Ktoś chce mnie wrobić fest, 
popatrzeć na mój kres ... 
I bardziej ludzkim byłby gest, 
gdyby ktoś dal mi - jazz, 
arszenik albo cez .. 

A tutaj miły brzdąc, 
przy dziecku głupio kląć ... 
Kobiety nie znam - jazz, 
lecz ją rozpoznał pies ... 

Otwieram oko - ufff ... 
Nie lubię takich snów, 
powraca szybko jazz. 
źle było ale jest. 
wspaniale, słowem - yes ... 



NIKT MNIE TAK JAK TY NIE OSZUKAŁ 

Nikt mnie tak jak ty 
nie wykiwał . „ 

Tylko trochę wstyd, 
że w taki sposób ... 
Mogło inaczej być, 
mó0,.ti się trudno, czasem tak bywa, 
żal. .. 
Na grymas losu wszystko dziś zwal. .. 

Nikt mnie tak jak ty 
nie oszukał. 

ten stały fragment gry 
rozegrałeś jak mistrz 
lecz 
obiecuję ci. że 
też nie wyjdziesz bez strat 
i będzie ci źle, 
bo będzie ci brak ... 
brak mnie ... 

Zwykła chęć łatwych zmian 
odmieniła cię szybko, 
zbyt szybko byś 
uznał ją za swój głupi błąd .. . 
Jak to mężczyzna -
do niczego się nie przyznasz ... 
Chroniąc czule swe grzechy 
będziesz milczał z uśmiechem 
który znam ... 

Nikt mnie tak jak ty 
nie zostawił ... 
Za zmarnowane dni 
wystawię ci rachunek .. . 
Zanim spojrzysz na sumę, 
pomyśl raz jeszcze czy 
warto było 
obrócić wszystko 
w popiół i w dym ... 
Nikt mnie tak jak ty 
nie kochał lecz wiedz 
że nie potrafię znaleźć sił 
by ci wybaczyć 
i to tylko znaczy, 
że 

nie możemy już razem być .. . 
Czas przemiele wszystko 
w pustkę i w nic. .. 
w pustkę i w nic. .. 
w pustkę ... 

ZASIAŁEM PARĘ SMUTKÓW 

Zasiałem parę smutków. 
niechcący - zdarza się . 

nie przewidziałem skutków 
i teraz jest bardzo źle. 
cholera wie. 
co podkusiło mnie ... 

Podlewane Izami 
kolejnych moich miłych żon, 
obrosły dramatami. 
nie wiedzieć kiedy, jak i skąd ... 
Dzisiaj wiem, 
że to raczej był błąd ... 

Już nie będzie mi dobrze. 
nie będzie mi źle 
lecz będzie mi byle jak, ale 
taki 
facet, co odszedł. 
co sam zwiał czort wie gdzie, 
musi zostać 
sam jak palec, 
bo zasłużył na karę . 

a najlepiej - by zległ gdzieś na dnie ... 

Fatalna koniunktura. 
nieszczęsny zdarzeń splot .. . 
Zabrakło łap na które 
spadałem tak jak kot ... 
Słyszycie huk ... ? 
To właśnie ja - o bruk ... 

Ponura perspektywa -
kloszardzi klepać los ... 
Ja bardzo to przeżywam. 
powiedzieć trzeba wprost -
Jeśli mi spadnie krzywa to będzie 
dla mnie cios. 
Ja sobie nie poradzę 
pędzony ode drzwi. 
bo można żyć bez kobiet. 
lecz - bez przeciwnej płci . ro raczej nie 
to niemożliwe zda się mi ... * 

Już nie będzie mi dobrze. 
nie będzie mi źle 
lecz będzie mi byle jak, ale 
tak 
facet. co odszedł, 

co sam zwiał czort wie gdzie. 
musi zostać 
sam jak palec. 
bo zasłużył na karę, 
a najlepiej - by zległ 
za to wszystko, co złe . 

gdzieś na dnie. 

• KOB!ET/1 - matka, żona. babcia. córka. siostra 

PRZEC!WN/1 PLEĆ - pozostałe kob iety 



WYPITYCH KAW NIE WARTO LICZYĆ 

Wypitych kaw 
nie warto liczyć, 
strzelonych gaf 
nigdy nie nadrobisz ... 
Uniknąć mielizn, raf 
nie udało się, 
więc - adieu, 
rzeczy z szaf 
zabierz i cześć 

Teraz się baw 
na swoje konto, 
już żadnych spraw 
nie mamy wspólnych, 
zmąci/eś czysty staw, 
dalej więc sam płyń - wpław, 
a ja. jak dobry kibic 
dam ci garść braw. 
dziwiąc się, że pęki tak szybko 
mi/ości spaw ... * 

Żal tylko słów 
mówionych zbędnie, 
którymi nów 
księżyca zdobiąc 

umiałeś marzeń, snów 
sieć upleść sam 
tak. że się w nią 
chciało wpaść 

i zostać tam .. 

Dziś co chcesz - mów, 
to bez znaczenia, 
mi już twój łów 
nie grozi niczym ... 
Nie przynoś róż ni bzów, 
nic nie zaczniemy znów. 
to już koniec naprawdę ... 
żegnaj, bądź zdrów ... 
To już koniec naprawdę . .. 
Adieu, bądź zdrów ... 

* kontrowersY.Jna metafora z zakresu obróbki metali, której użycie 

jest zasadne z powodu wysokiej temperatury (np. uczuć/ 

LAMPY 

Lampy 
znaczą w ciemności ślady życia ... 
Lampy 
kradną kawałki mroku nocy .. . 
Lampy 
naiwnie płoną, w niezakryciu ... 
Lampy 
są jak mistyczny ciepły dotyk ... 
Mija 
przemija wszystkowartką strugą .. 
nijak 
czasu nie wstrzymasz chęcią zwiewną .. 
Czyja 
nadejdzie kolej już niedługo ... 
I jak 
przyjmiemy podróż w czarną ciemność ... 

Viva la musica 
niechaj trwa 
my mamy jeszcze czas 
czas na śpiew 
Jest przecież w nas 
ten zew, 
co każe żyć 
pięknie 

i śpiewać i kpić ... 

Czas 
Bawi się nami jak wiatr kurzem ... 
Szans 
nie dając żadnych do oszustwa 
Nas 
nie będzie ani chwili dłużej ... 
Blask 
naszego światła zajmie pustka ... 
Przeto 
nie patrz na życie jak na dramat. .. 
Chwilką 

zda ci się wszystko czego nie żal 
Meta 
jest dla każdego taka sama ... 
Tylko 
każdy inaczej do niej zmierza ... 

Viva la musica 
niech trwa ... 
My mamy jeszcze czas 
czas na śpiew ... 
Jest przecież w nas 
ten zew 
co każe żyć 
pięknie 

i śpiewać 
i kpić ... 



W REPERTUARZE 

ALICJA 
W KRAINIE 

CZARÓW 

CABARETRO 

CHOPIN 
W AMERYCE 

MUZYKO 
TERAPIA 

WARSZTAT 

FILM 

MAJESTAT 

;TEATRU RAMPA 

Swobodna adapracja słynnej powieSci Lewisa Carrolla - niezapomnianej ks1ązk1 naszego 
dzieciństwa, w której baśń przeplara się z rzeczy1Nistością I ironicznym spo1rzeniem na 
porządek tego świata, a nonsens - z głęboką filozofią Przedsrawienie jest - rak Jak 
powieść - 1 dla dzieci i dla dorosłych_ 
Wymaginowana kraina czarów, po której krąży Alicja jesr zaludniona przez 
najdziwniejsze zwierzątka i posracie stworzone w niezwyklej wyobraźni aurora 
a wykreowane na scenie lekko. dowcipnie i z fantazją 

Kunsztowna mozaika ulozona z mini scenek. w Jakie rezyser przem1enil piękne 

przedwoj enne piosenki z najbardziej znanych warszawskich kabaretów 
Dowcipna choreografia Janusza Józefowicza. ładna oprawa plastyczna Ewy 
Czernieckiej. wdzięk i urok starych melodii. wreszcie lekkie i błyskotliwe a zarazem pełne 
mądrej reflelcsj1 slowo. jakim Andrzej Strzelecki opauzył SWÓJ spektakl sprawiają . ze bisy 
nie kończą się a publiczność niechętnie podnosi się z foteli 

Musical. kabaret. show będący wesolą fantazją reatralną na remat podrózy naszego 
w ielkiego kompozytora po Stanach Zjednoczonych, bogatej w wiele zabawnych 
przygód. jakie przyniosło mu zerknręcie srarej europejskiej kultury z obyczaj amr 
i narodowościami melanżem Nowego ~wiara 

Przedstaw ienie o__ mi łości, która jest sławiona na scenre przez siedmiu uroczych 
r delikatnych panów. śpiewających o niej najprzeróżniejsze piosenki. zaczerpnięte 
z reperruaru gwiazd polskiej estrady z kilkudzies ięciu lat Przewrotne aranżage 1 ·nowe. 
zaskakujące konteksty piosenek przydają scenkom pikanterii. a wdzięku dodają dialogi 
panów, udzielających sobie porad kulinarnych. kosmetycznych i botanicznych . 

W MUZYKOTERAPII rezyser Andrze; Strzelecki wykorzystał autentyczne. znane 
z napuszonej powagi regulaminy I przepisy wojskowe, wydobywając ich absurdalność I 
mimowolny komizm. Aktorzy przypominają też niezwykle melodyjne r niezwykle 
idiotyczne piosenki z peerelowskich festiwali piosenki żolnrerskieJ w Kołobrzegu . które 
pamiętamy ze wznioslych i nudnych imerprecacj1. Teraz zaaranżowane na wesoło 

bawią znakomicie 

WARSZTAT przedsrawienre Andrzeja Srrzeleckiego. króre powscalo Jako tzw. GAlA - czyli 
koncert wieńczący XIV Przegląd Piosenki Akrorskięj Wroclaw'93 
W spektaklu znalazły się zaaranżowane na nowo polskie sz!agieiy ostatnich dziesięcioleci . 
umieszczone w przewrotnych. nieoczekiwanych i tym samym komicznych komekStach. 
Interpretowane w róvvnie zaskakujący sposób_ Motywem przewodnim przedstawienia jesc 
dowcipny kabaretowy wyklad autora poświęcony polskiej piosence 
Obok aktoróvv Teatru RAlv1PA w WARSZTACIE gra;ą gośonnie m.in . Stanisława Celinska. 
Hanna $1eszynska. Agnieszka Kotulanka, Dorora Kaminska. Marian Opania, Daniel Olbrychski, 
Robert Rozmus. Jan Peszek. Wiktor Zborowski. Jerzy Zelnrk 

Kino w rearrze. bez uzycia taśmy I kamery - nowy. obrazkowy język teatralny 
Konwenc1a. której do te; pory nigdy nie bylol 

Przezabaw na gro teska pióra Andrzeja Strzeleckiego. stylizowana na ba~r'l 
his toryczną zaskakującą specyficznym humorem Smakowity kąsek dla amarorów 
wykwintn iejszego dowcipu w stylu absurdalnych komedi i Monry Pytona Akcję 
sztuki auror u mie~ci ł na dworze królewskim. gdzre piętrzą się najróżnre;sze 

komiczne sytuacje 
Rezyseria aurora . W obsadzie akrorzy Tealru Rampa . 



ramn.@GÓWKU 
03-536 WARSZAWA, ul. KOŁOWA 20 

dyrektor naczelny i artystyczny 
ANDRZEJ STRZELECKI 

kierownictwo literackie 
ZUZANNA OLBRYCHSKA 

TERESA GĄSSOWSKA 
kierownictwo muzyczne 
JULIUSZ LORANC 

JAN RACZKOWSKI 
zespół artystyczny 

KATARZVNA KOZAK JULITA KOŻUSZEK 
JOANNA PALUCKA AGNIESZKA PASZKOWSKA 
ANNA ŚCIGALSKA ELŻBIETA ZAJĄCÓWNA 
KATARZVNA ZAK LESZEK ABRAHAMOWICZ 
JACEK BORCUCH PIOTR FURMAN 

ROBERT JANOWSKI STEFAN KAZURO 
GRZEGORZ KUCIAS MIECZVSLAW MORAŃSKI 

DARIUSZ ODIJA WOJCIECH PASZKOWSKI 
CEZARY POKS JACEK POKS 

WIESLAW STEFANIAK 

zespół muzyczny 
TYTUS JAKUBOWSKI-DRZEWIECKI 

ZBIGNIEW KUCHARSKI 
JAN RACZKOWSKI 

JERZV TATARAK 

TELEFONICZNA INFORMACJA I RAZERWACJA BILETÓW: 
tel./fax 679 34 28, 679 89 76, 679 05 35, 679 50 51 /52 

od wtorku do piątku: 10-13, 15-18 
w soboty i niedziele: 14-1 8 

w dniu spektaklu do jego zakończenia 
DOJAZD AUTOBUSAMI: 160, 162, 462, 500, 127 

opracowanie graficzne programu 
HALINA TABĘCKA 

opracowanie komputerowe programu 
JACEK GRABOWSKI 
wykonanie całości 

"ARPEX''s.c. Agencja Reklamowa, tel.{0-22) 18 61 76 

autorzy zdjęć w programie 
"CONTE" - ROBERT PIETRZAK 

"ALICJA W KRAJNIE CZARÓW', "CABARETRO", "CHOPIN 
W AMERYCE", "FILM", "LOVE", "MUZVKOTERAPIA" 

i "WARSZTAT' - KARINA LOPIEŃSKA 
"MAJESTAT' - PAWEŁ BRYLA 

w okresie od czerwca 1985 do grudnia 1995 byliśmy z 

naszymi spektaklami w następujących miejscowościach: 

Allenc;:on • Arezzo • Aulnay-sous-Bois • Aix-en-Provence • Avignon • 

Barcelona • Bethune • Biała Podlaska • Bielsko Biała • Blois • Bonn • 

Bremen • Budapest • Bydgoszcz • Bytom • Cannes • Cieszyn • 

Chartres • Chicago • Chorzów • Częstochowa • Dunkerque • 

Edmonton • Elancourt • Elblqg • Enghin • Ermenoville • Essen • 

Freiburg • Gdańsk • Genewa • Givors • Gliwice • Gniezno • 

Góteborg • Grenoble • Helsingsfor • !stres • lssoudun • Kalisz • 

Katowice • Kłodzko • Konin • Kołobrzeg • Koszalin • Kraków • Krosno 

• Legnica • Lille • London • Los Angeles • Lublin • Lund • Łomża • 

Łódź • Marseille • Międzyrzec Podlaski • Montelimar • Montreal • 

Moskwa • Mulheim a.d. Ruhr • Munster• Nimes• Nowa Huta• New 

York • Opole • Olsztyn • Orleans • Ostrołęka • Paris • Piła • Płock • 

Poiters • Poznań • Praha • Radom • Roanne • Rouen • Rzeszów • San 

Francisco • Sanok • Saskatoon • Siedlce • Słupsk • Stockholm • 

Strasburg • Suhr • Surrenes • Szczecin • Tarnobrzeg • Tesky Tesin • 

Thunder Bay • Toronto • Toru ń • Tours • Vancouver • Vienne • 

Villepreux • Wilnius • Wałbrzych • W ien • W innipeg • W roctav11 

Przeprosiny 

Autor tytułu spektaklu przeprasza PAOLO CONTE za manipulację 

JEGO nazwiskiem, ale trudno mu byto powstrzymać się 

w sytuacji, w której CONTE po włosku znaczy Z TOB!\ 



TEATR NA TARGÓWKU 

·-


