
Andrzej Ozga 
b a r d z. o s rn 11 1 n c: p i o s e n I~ i 

Do Arkadii 



Teatr Szwedzka 2/4 
Warszawa ul. Szwedzka 2/4 

Dyrektor i Kierownik artystyczny 
WOJCIECH MARYAŃSKI 

DO ARKADII 

Recital autorski 

ANDRZEJA OZGI 
z udziałem Agnieszki Matysiak 

Scenariusz i reżyseria 
JAN BUCHWALD 

Teksty piosenek 
ANDRZEJ OZGA 

Muzyka 
TOMASZ BAJERSKI 

RYSZARD BOROWSKI 
WOJCIECH KALETA 

ANDRZEJ OZGA 
JERZY SATANOWSKI 

JANUSZ TYLMAN 

Kierownictwo muzyczne 
Ml ROSŁA W JASTRZĘBSKI 

Konsultacja plastyczna 
TATIANA KWIATKOWSKA 

Gra zespół muzyczny pod kierunkie ni,.Mirosława Jastrzębskiego. 

Światło 
PIOTR PAWLIK 

P R E M I E R A odbyła się 15 marca 1993 roku podczas 
Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. 

Do Arkadii 

Andrzej Ozga 
bardzo smutne piosenki 

Ilonce 



PIOSENKA 
PRZYPARTYCH DO MURU 

Cofać się dalej nie było już mowy 
Tuż za plecami ceglany był mur 
Przed nami pluton do salwy gotowy 
wy jeżył na nas stalowy las rur ... 
Więc pewni, że wnet rozszarpią nas kule 
że funta kłaków już nie wart nasz los 
o mur oparci, rozdarłszy koszule 
staliśmy dumni, wpatrzeni„. na wprost„. 
A oni do nas celowali 
I się z nami nie cackali 
No bo jak już nas dostali 
zatrzeć mogli nas na pył. 
A my choć trochę-śmy się bali 
jednak fason-śmy trzymali 
bo-śmy stali, bo-śmy stali 
Bo-śmy stali„. ile sił!!!! 

I Bóg wie jeden jak długo to trwało ? 
Gdy nagle nowy przepoił nas duch 
I w naszym staniu poszliśmy na całość 
I nam to ST ANIE tak wyszło, że UUUCH„. 
I choć na muszce trzymali nas dranie 
(Mogli o ścianę nas rozgnieść jak wesz), 
to jednak moc taką miało to stanie, 
że NASZE jęło wyłazić na wierzch ... 
A Oni do nas celowali 
i się z nami nie cackali 
No bo jak już nas dostali 
zetrzeć mogli nas na proch 
Lecz, choć na muszce nas trzymali 
byli przy nas ... tacy mali ... 
Bo-śmy stali, bo-śmy stali 
bo-śmy stali tak, że OCH ... ! 
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No i wystaliśmy SWOJE tym staniem 
Oni jak stali, tak poszli i cóż ? 
Nikt nas już siłą nie trzyma przy ścianie 
Do ściany nikt nie przypiera nas już 
I nastał u nas czas wielkich nadziei .. . 
Słodki jutrzenki oświetla nas błysk .. . 
I tylko„. Kto się od ściany odklei 
trzy kroki robi... i leci na pysk.„ 

A jak pod murem żeśmy stali„. 
To-śmy się ... ani nie kiwali ... 
I równowagę-śmy trzymali 
i śmy stali jak pod drut„. 
W świecie nas wtedy szanowali 
no a teraz„. śmiech na sali„. 
Ech ... Lepiej było gdyśmy stali 
pod tym murem ... tak jak wprzód ... 

A oni do nas celowali 
I się z nami nie cackali 
Lecz choć bardzo się starali 
nie znaleźli w całym dziur 
I cały świat nas za to chwalił 
bo-śmy stali jak ze stali 
bo-śmy stali, bo-śmy stali 
bo-śmy stali jak ten mur 

A oni do nas celowali 
i się z nami nie cackali 
no bo jak już nas dostali 
zetrzeć mogli nas na proch 
lecz choć na muszce nas trzymali 
byli przy nas ... tacy mali 
Bo-śmy stali, bo-śmy stali 
bo-śmy stali tak, że ... OOOCH !!! 
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CHAM 

A gdy rozpędził wiatr chmury burzowe 
Błysnęły gwiazdy na zmianę pogody 
Dwóch ich ujrzałem w tawernie portowej 
Jeden był stary, a drugi był młody. 

Stary dzban wina wychylał za dzbanem 
Coś wykrzykiwał i gestykulował 
A młody milczał, jak gdyby zmieszany 
Aż do starego wyszeptał te słowa: 

Ojcze, chodźmy do domu 
Ojcze, dosyć już wina 
Pora spać, spać już czas 
Ciężki dzień czeka nas 
już od rana 
Ojcze, chodźmy do domu 
Ojcze, świtać zaczyna 
Ojcze dość już tych bajd 
żeś od wód zbawił świat 
z woli Pana. 

Nic do Starego z tych słów nie dotarło 
Stary tej nocy był w swoim żywiole 
Pił wino dalej i na całe gardło 
wrzeszczał i śpiewał i tańczył na stole 

Portowe dziwki klaskały mu w dłonie 
Jakiś idiota wtórował żałośnie 
Paru przyjezdnych się śmiało na stronie 
A syn powtarzał, lecz teraz już głośniej: 
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Ojcze, chodźmy do domu 
Ojcze, zostaw już wino 
Ojcze chodźmy,już czas 
Popatrz śmieją się z nas 
wszyscy wokół 
Ojcze, chodźmy do domu 
Daj już pokój tym kpinom 
że ty sam - kiepski żart 
ocaliłeś ten świat 
od Potopu. 

Stary z pogardą na Syna popatrzył 
Po czym bełkocząc: Wyklinam Cię Chamie ! 
pod stół się zwalił, zaś ja dość tej farsy 
mając, ku cichszej ruszyłem przystani 

Choć wszystkie knajpy złaziłem i bary 
tej nocy widać mnie pech prześladował 
Gdziekolwiek wszedłem na umór pił Stary „. 
Wszędzie jak echo dźwięczały te słowa: 

Czas do domu„. Dość wina„. 
Dość tych bredni o Arce„. 
Każda baśń ma swój czas ... 
Ta nie cieszy już nas 
tak jak dotąd 
Starcy świtać zaczyna 
Pora zbudzić się Starcy 
Bo to sny, tylko sny 
że jeżeli nie Wy 
no to POTOP. 
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... 

IDIOTKA 

To już jasne Miły jak dwa razy dwa, 
że co było, to się dawno wypaliło 
Czasem jeszcze bywa miło ... jak Bóg da 
Lecz kto śmiałby o tym dziś powiedzieć „Miłość" '? 
Nie tak dawno myśleliśmy. Ty i ja 
że do nieba uchylono wrót nam 
A dziś nie ta bajka, a choćby i ta ... 
no to smutna 

A jeżeli to być miało właśnie tak 
Nigdy stać nie było nas na więcej 
A ja, Ja Idiotka wierzyłam, że ja 
znam zaklęcie 
A jeżeli przeznaczone było nam, 
że będziemy sobie wkrótce tak dalecy 
A ja, Ja Idiotka leciałam jak ćma 
w płomień świecy 

Gdy zrywa się burza to ściany aż drżą 
Przez dach woda leci do środka 
A ja, ja myślałam, że to będzie dom„. 
Ja Idiotka 

Popatrz w bilans naszych zysków oraz strat 
Oj, nie wszystko wyszło nam tak jak wyjść miało 
Czasem jeszcze się to złoży w jakiś ład 
Lecz już nijak się nie może złożyć w całość 
A na oko tyle siły było w nas 
A przed nami droga niedaleka 
A tu nie ta góra i wciąż nie ten las 
nie ta rzeka 
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A jeżeli to być miało właśnie tak 
Tak po prostu miało być i koniec 
A ja, Ja Idiotka leciałam jak ćma 
w świecy płomień 
A jeżeli to być miało właśnie to 
Tyle tylko stać się miało i nic więcej 
A ja, Ja Idiotka myślałam, że los 
trzymam w ręce 

Kolejne rozdanie a passa wciąż zła 
W tej tam co karta to blotka 
A ja, Ja myślałam, że tu się w coś gra ... 
Ja Idiotka. 

I dzisiaj, gdy Miły znów radzisz mi iść 
gdzie szczęście niebawem nas spotka 
Nie myśląc ni chwili zachowam się dziś ... 
Jak Idiotka ... Jak Idiotka? Ja Idiotka 
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KRASNOLUDEK 

Raz w środowiskowej knajpie siedzę skromnie 
Przeglądając z nudów kartę win i wódek 
Nagle czuję, że się ktoś przysiada do mnie 
Patrzę kto to, a to jakiś Krasnoludek. 

Widywałem go w tej knajpie nieraz, lecz go 
nie poznałem, bo od ostatniego razu 
on się zmienił jakby deczko 
i kubraczek wraz z czapeczką 
miał starannie wymoczone w kałamarzu. 

Choć na pozór prezentował się inaczej 
bo zmieniły jego wygląd ciemne szatki 
lecz ten sam co dawniej kraśny miał buziaczek 
i przekrwione oczka jako maku płatki. 

Długo patrzył na mnie myśląc nie wiem o czym 
lecz widziałem, jak z przejęcia drży mu bródka 
Aż tu na mnie ... jak nie skoczy ... 
„Czemu - wybałuszasz oczy 
jakbyś ujrzał - z przeproszeniem Krasnoludka ... ?! 

Tak oceniać nie masz prawa mnie, bo przecież 
któż o sobie może rzec, iż jest bez skazy '? 
Zresztą, ja już jako to poczęte dziecię 
Krasnoludków nie cierpiałem jak zarazy. 

Antypatię tę przez życie niosłem z trudem 
Dziś powiedzieć całą prawdę mogę ja Ci 
Otóż, mówiąc bez ogródek: 
z wierzchu może krasnoludek 
lecz tu ... w środku, to ja zawsze byłem Skrzacik." 
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Lecz ja dość już miałem tej karczemnej bzdury 
Więc nieśpiesznie wychyliwszy małą wódkę 
mym kieliszkiem wnet nakryłem go od góry 
Tak skończyłem mą przygodę z Krasnoludkiem. 

W szklanych ściankach głosik jego się zatracił 
Stał pod szklanym daszkiem pochlipując ciszkiem 
To doprawdy mało znaczy 
czy krasnalek kto, czy skrzacik„.? 
Grunt, że cichnie, kiedy nakryć go kieliszkiem. 

... 

IO 

CIAŁO 

Mój Aniele Stróżu„. ku pomocy 
Ty stać miałeś PRZY MNIE we dnie, w nocy 
Czemu przeto teraz, nocną ciemną 
już nie PRZY mnie stoisz, lecz NADE mną'? 

Kręcisz głową, wzdychasz Mój Aniele 
Nad tą duszą uwięzioną w ciele 
Nad tą duszą zagubioną w tkankach 
Mój Aniele siadaj, tam jest szklanka. 

Tu ze mną siądź Aniele 
Jak najbliżej dna 
Skorzystać możesz wiele 
Oto szansa twa 
By pojąć to, co w ciele 
tylko w ciele 
Kres swój i początek ma 
Więc siądź Aniele 
Jak najbliżej dna. 

BEZCIELESNOŚĆ, która nie zna kaca 
zmień na CIAŁO, co się w proch obraca 
Tylko ciało, które BÓL postrzegło 
myśl potrafi zrodzić niepodległą. 

W tym się tylko zrodzi myśl blużniercza 
kto ma serce, nerki i nadnercza„. 
Tylko w CIAŁA bolesności grzesznej 
poznać możesz TEGO sens, co WIECZNE. 
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Więc ze mną siądź Aniele ... 

Mój Aniele! Stróżu mój Aniele„. 
Czy doprawdy proszę o zbyt wiele ? 
Byś z wyżyny swej nieśmiertelności 
nie pogardzał bytem z krwi i kości. 

Porzuć wieczność, chwilę łap doczesną 

Siadaj przy mnie ... Tam jest drugie krzesło 
Złam się ze mną życia grzeszną porcją ... 
Mój Aniele Stróżu„. mój DOZORCO ! 
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PIOSENKA 
O GŁUPIEJ 
MAŁPIE 

Wszystko już było doskonale obmyślone 
Wszystko tak proste jak w dziesiątkę pewny strzał 
I perspektywy otwierały się szalone 
przed wielką sforą dzikich, rozwrzeszczanych małp 
Pan Darwin trącał się szampanem z Panem Bogiem 
Kosmitów chór zaintonował pieśń na cześć 
Wtem przyszła wieść, która wprawiła wszystkich w trwogę: 
Że jedna głupia małpa z drzewa nie chce zleźć 

Pan Darwin poczuł się niemile zaskoczony 
Kosmici z miejsca odlecieli w gwiezdną dal 
Okropny wrzask podniosły wszystkie małpiszony 
więc Pan Bóg zgłosił swoje desinteressement 
Wielkie wzburzenie nastąpiło w małpim gaju 
Cały wysiłek psu na budę ... Pal to sześć ... ! 
Popatrzcie sami„. wszyscy wkoło się starają 
a jedna głupia małpa z drzewa nie chce zleźć 

Pod każdym drzewem i pod każdym krzakiem 
No gdzie nie spojrzysz kwitnie biznes, że ho, ho ... 
Już orangutan zwąchał się z makakiem 
i razem założyli prężną spółkę z o. o. 
Gibony spekulują owocami kiwi 
W kokosach rządzą dwa pawiany - zięć i teść 
Każdy przejawia moc inicjatywy 
Tylko ta głupia małpa z drzewa nie chce zleźć 
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Więc mówią do niej: „Złaź tu do nas, nie bądź gapa 
I zacznij robić to co robi każdy z nas 
Zgarniaj pod siebie, to co da się w ręce złapać 
miast tam na górze nadaremno tracić czas 
Nie daj się prosić, bądź że trochę bardziej cwana 
Twoje mazgajstwo już po prostu trudno znieść 
No choć tu durna, a my damy ci banana ... '' 
Ale ta głupia małpa z drzewa nie chce zleźć 

„Za głupi upór twój zapłacisz jeszcze słono 
My co do grosza odpłacimy ci... Ot co !. .. 
Pawiany mówią, że ty dupę masz czerwoną 
A już pawiany dobrze wiedzą kto jest kto ... 
Mów teraz krótko, co na swoją masz obronę 
lecz próżnym słówkiem nas nie próbuj tutaj zwieść 
Chcesz z nami gadać zrównaj z nami się poziomem ... " 
Ale ta głupia małpa z drzewa nie chce zleźć 

Ja stoję cichy w falującym dzikim tłumie 
Patrzę na małpę co samotnic w górze tkwi 
.Ja ją rozumiem, ja tym lepiej ją rozumiem 
im głośniej wyją dzikie hordy żądne krwi 
Więc daję susa w drzewo wbijam swe pazury 
Ji po gałęziach jak najwyżej chcę się wznieść 
Bo pewność mam, że świetnie widać patrząc z góry 
dlaczego głupia małpa z drzewa nie chce zleźć. 

' 
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NOCNA POLSKA 

Gdy stanęliśmy w tej knajpie na pięterku 
Szatniarz skrzywił się i nie dał nam numerków 
Machnął ręką i wycedził cztery słowa: 
„Rychło w czas przyszliście zabalować." 
Tę aluzję wziąwszy serio już na wstępie 
po sto gramów walnęliśmy w ostrym tempie 
I zatrzęsła się jak próchniejąca łajba 
Nocna Polska - polska knajpa. 

Lecz świadomi, że za płoty pierwsze koty 
By odzyskać równowagę co do joty 
i broń Boże nie zatrzymać się wpół drogi 
przywaliliśmy a konto drugiej nogi 
A, że poszło to nie tak jakby się chciało 
rzecz bezzwłocznie skomentować należało 
I zachlupotała w potoczystych słowach 
Nocna Polska - polska mowa. 

Stolik stał w przeciągu i dlatego może 
wnet przywiało nam od baru dziewczę hoże 
co sprawiło, że pogoda i sielanka 
zagościły w naszych sercach oraz szklankach 
Wyjaśniła, że tu wpadła po sąsiedzku 
Mieszka obok i ma w domu małe dziecko 
a na imię ma Mariola albo Violka 
Nocna Polska - Matka Polka 
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I zabawa na całego szła gdy jednak 
dobry nastrój psuć zaczęła nam myśl jedna, 
że z pewnością w innej knajpie o tej porze 
piją tacy, co nam życzą ,,jak najgorzej" 
Więc do końca chcąc wyrównać krzywd rachunki 
atak przypuściliśmy na obce trunki 
I po raz kolejny wielki tryumf odniosła 
Polska szarża - Polska Nocna. 

I tak do samego końca, daję słowo 
Wszystko mogło być cudownie, narodowo 
Jednak kiedy wyjść chcieliśmy „po angielsku" 
w drzwiach stanęło jakieś wielkie obce cielsko. 
Gdy po schodkach w dół spuszczano nas na kopach 
znów milczała choć widziała EUROPA 
jak tłamszona pod oprawców butem zległa 
Nocna Polska - NrnPODLEGŁA. 

' 
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KOŁYSANKA 
(Jeszcze śpisz ... ) 

Jeszcze śpisz, jeszcze drżysz 
Jesteś kruchy jak liść 
Rozburzona oddechem garść puchu 
Miękka noc, miękki dzień 
Lepki sen, mleczny sen 
Ciepły wir mgły matowych okruchów 

A ja czuwam gdy śnisz 
By nie zmącił tej mgły 
żaden dżwięk, żaden ruch niepotrzebny. 
Bo nie miejsce w Twych snach 
na ten strach ... Swojski Strach -
Chłodny Bóg naszych spojrzeń powszednich 

Śnisz, a za snów bezpiecznym progiem 
ślepy przypadek rządzi światem 
Któż wie kim w życiu tym być możesz ? 
Czy królewiczem, czy żebrakiem ? 

Jaka Ci przyszłość będzie dana 
gdy z bieli mlecznych snów się zbudzisz ? 
Czy zedrzesz łokcie czy kolana 
szukając miejsca w tłumie ludzi ? 

Jaką Ci rolę los wyznaczy 
w teatrze ludzkich upokorzeń ? 
Zażyjesz śmiechu czy rozpaczy 
jadąc na wozie czy pod wozem ? 
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Czy harfy dźwięk, czy jęk wystrzałów 
będzie dla Twoich dni refrenem ? 
Czy idąc ku swym ideałom 
nie wkroczysz na nie swoją ziemię ? 

Jeszcze śpisz, jeszcze drżysz 
jesteś kruchy jak liść 
Rozburzona oddechem garść puchu 
Miękka noc, miękki dzień 
Lepki sen, mleczny sen 
Ciepły wir mgły matowych okruchów 

A ja czuwam u drzwi 
by nie wpełzły w Twe sny 
żadne łzy, żadne troski, ni lęki 
By nie zmącił tych snów 
żaden dźwięk, żaden ruch 
by ten sen był puszysty i miękki 

Śnij snem spokojnym, śnij snem mlecznym, 
a kiedy pójdziesz własną drogą 
tych pierwszych jasnych marzeń strzępy 
na zawsze pozostaną z Tobą 

I nic nie zmyli Twojej drogi 
gdy do rozstai dróg dalekich 
doniesiesz w sercu garstkę drobin 
bezpiecznych snów pachnących mlekiem 
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PIOSENKA O WUJKU 

Telegram przyszedł, gdy nad ranem 
po balu właśnie-śmy sprzątali 
Trzy słowa były w telegramie: 
„Przyjeżdżam jutro ... KAPITALIZM.'' 

Cała rodzina zachwycona 
Ze szczęścia mało nie wariuje 
No bo przypomniał sobie o nas 
Nasz Kapitalizm„. Dobry Wujek ! 

Więc zaraz, niby przy kolędzie 
W komplecie wszyscy się zebrali 
Żeby ustalić - jak to będzie 
kiedy przybędzie KA PIT ALIZM„. ? 

Bo każdy wie, bo każdy czuje, 
że tylko patrzeć j ak pod drzwiami 
stanie nasz Wujek„. Dobry Wujek„. 
z dwiema taki-imi walizami„. ! 

.Jakże będziemy się ściskali„. 

Jakże będziemy się weselić ... 
Zaś Dobry Wujek KAPITALIZM 
wnet prezentami nas obdzieli. 

On wie co komu i za ile„. 
i według jakiej liczyć stawki„. 
A, że ma szmalu„. szmalu ty-yle„. 
prześliczne zwiezie nam zabawki... ! 
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I nieba ... nieba nam przychyli 
I nie zawiedzie w żadnym względzie 
I ta-ak będziemy mieć do chwili 
kiedy nam jeszcze lepiej będzie. 

I wszystko będzie odtąd fraszka„. 
Wszystko się złoży, wszystko dotrze„. 
A na początek, od Wujaszka 
każdy dostanie „według potrzeb". 

Lecz jeśli idzie o konkrety: 
historia jest cokolwiek śliska 
bo wujkiem Wujek, lecz, niestety 
nikt nigdy go nie widział z bliska. 

Więc choć ktoś puka od godziny „. 
Cho~iaż pod drzwiami ktoś tam stoi„. 
Drgnąć nawet nie śmie nikt z rodziny 
bo się wygłupić każdy boi... 

Niech sobie puka. My .„ Broń Boże ! 
Drzwi nie będziemy otwierali 
Bo choć to Wujek nasz ... być może„. 
Lecz czy na pewno KAPITALIZM ? 

A niechby kopał w drzwi i walił„. 
Nikt z nas otworzyć nie spróbuje 
Bo może to i KAPITALIZM„. 
Lecz czy na pewno Dobry Wujek ? 

Sprawa ogólnle jest cuchnąca 
Więc by się nie narazić komu„. 
Wujek, nie wujek ... Pies go trącał...! 
Udajmy, że nas nie ma w domu. 

A niechże od nas się odczepi 
Nie chcemy Wuja tu - Przybłędy 
Nam samym w domu jest najlepiej„. ! 
Najlepiej nam ... przy drzwiach zamkniętych. 
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BALLADA 
OSTATKU 
JONASZY 

Sen miałem. Sen miałem, sen itaki jak w kinie 
Takiego się można przestraszyć. 
Płynąłem. Płynąłem po morskiej głębinie 
na statku ... na Statku Jonaszy. 

We śnie dziwne rzeczy przydarzyć się mogą 
W mym śnie było tak„. Niech ja sk •.„ 
Na Statku Jonaszy nie było nikogo 
o innym imieniu niż JONASZ 

Jonaszem był bosmau 
Jonaszem był sternik 
Kapitan, rzecz prosta 
regule był wierny 
I tak marynarze 
jak mat, co miał kaszel 
i ja (choć pasażer)„. 
byliśmy JONASZE. 

Ech, podróż ta była przeklęta.„ przeklęta„. 
W ciąż sztormy na morzu szalały 
Ponadto wokoło w spienionych odmętach 
podwodne czaiły się skały 
Sam statek nasz przy tym 
w dość nędznym był stanie 
Miał żagiel zużyty 

i maszt sztukowany 
Zbyt mały miał zasięg 
Zbyt wielki miał tonaż 
Dziwicie się„.? zasię 
na statku był JONASZ 
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Więc kiedy się zdało, 
że koniec już bliski, 
że już policzone dni nasze 
Kapitan na pokład zawołał nas wszystkich 
i rzekł gromkim głosem: ,Jonasze!!!! 

Jakkolwiek plugawa kondycja jest nasza 
my wiemy w czym sprawa ... 
To sprawka JONASZA 
Nie będzie on (kurde!!!!!) 
nam więcej pluł w kaszę ... 
JONASZA za burtę wyrzućmy! Jonasze !!!!!" 

Po słowach tych w sercach entuzjazm zagościł 
więc razem z innymi, jak stałem 
przez pokład, na oślep rzuciłem się w pościg 
i „łapaj JONASZA!!!" krzyczałem 

Wtem na Je me skronie 
pot zimny obleka 
Wszak sam siebie gonię 
Przed sobą uciekam 
Stanąłem jak wryty 
Rozwarłem s e dłonic .... 
Tak mnie imiennicy 
dopadli na koniec. 

Złapali, skopali, natłukli po pysku 
Za burtę do morza wrzucili 
Spytacie: „To wszystko ... ?" Ach nie, to nie wszystko 
Ciąg dalszy nastąpił po chwili 

Jak deszcz marynarze do morza spadali 
W net bosman się także kołysał na fali 
I szyper łachmyta 
I mat, co miał kaszel 
na końcu kapitan ... 
bo też był JONASZEM. 
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I nie wiem los jaki w przeciągu chwil paru 
udziałem sie stał tamtych łudzi 

Ja wszakże tonąłem, a raczej z koszmaru 
powoli zacząłem się budzić. 

Wtem przeszył mnie dreszczem 
jęk straszny ... Mój Boże ... 
czy to był sen jeszcze 
czy jawa już może ... 
Lecz głowę dam za to, 
że przecież słyszałem 

jęk ... jakby się statek 
roztrzaskał o skałę. 
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PORWANIE EUROPY 

Z wianuszkiem w ręce 
W białej sukience 
Taka niewinna jakby ze snu 
Europa mała kwiatki zrywała 
O! Tutaj stała, a my tu ! 

Wtem byk się zjawił, 
Lecz nikt z nas prawie 
nie przeczuł, co się wydarzy wnet 
Grzeczny jak m y s i a 
Byk przy niej przysiadł, 
A Ona wsiadła mu na grzbiet. 

Jak to się stało ? 
Co za zuchwałość ? 
To jakiś mało zabawny trick 
Czemu Europę 
pędząc galopem 
na grzbiecie w dal unosi byk ? 
Słowem nie spytał 
Ruszył z kopyta 
zanim odezwać zdążył się kto 
Gdzie do cholery 
dobre maniery? 
Co sobie myśli taki, co? 
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Ech ty byku! 
Ty łotrzyku ! 
Wystraszyłeś nas, że uff ! 
Lecz, do diabła ! 
To coś zabrał 
oddaj nam i bywaj zdrów ! 

Zapamiętaj: 

przeciągnięta 

ponad miarę, pęka nić ... 
Europę 

zwróć z powrotem ! 
Tu gdzie była, tam ma być ! 
Rzecz niebywała 
Ten byk oszalał 
On z naszych racji jakby się śmiał ... 
I z Europą 
nie wiedzieć dokąd 
nie wiedzieć po co, pędzi w cwał. 

Widać już teraz, 
że to afera! 
Tak z nas od dawna nie zakpił nikt 
To był ćwiczony 
byk podstawiony ! 
To nie był byle jaki byk ! 

Patrzcie Państwo ! 
Co za draństwo ! 
To gdzieś wokół nas, tuż, tuż ... 
Gra nieczysta ! 
Zdrada śliska ! 
Niby w plecy wbity nóż ... ! 

Europa 
mknie w podskokach 
hen, za siedem rzek i gór ... 
A nam chłopy ... 
bez Europy ... 
Ostał się tu jeno sznur ... ! 
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Och ! Nieszczęsny nasz los ! 
Straszny spotkał nas cios ! 
Tu była Europa ... 
A teraz bracie popatrz: 
Ewropy uże niet ! 
Wszystko stało się w mig 
Dziki porwał ją byk 
Lecz to najbardziej boli, 
że ona, z własnej woli, 
na byczy wsiadła grzbiet. 

Bracia kochani ! 
Co będzie z nami '? ! 
Jak przezwyciężyć smutek i żal ?! 
Czego wynikiem, 
że z tym tam bykiem, 
odeszła od nas w siną dal ? ! 

Lecz nie uchodzi 
z tym się pogodzić ! 
Okrutnej zemsty nadejdzie czas ! 
Póki żyjemy 
nie darujemy ! 
Oj, popamięta Ona nas ! 
Ona z bykiem w dal mknie 
Nam tu źle, bardzo źle 
Będziemy swego bronić ! 
Za Europą gonić ! 
Bo przez nią cały kram 
Damy jej wet za wet ! 
W ciemnym kącie Ją wnet 
dorwiemy, nie ma sprawy 
Niech tylko byk się zjawi 
co·da się dosiąść nam ... ! 
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DO ARKADII 

Znowu miasto i księżyc ponad nim 
Pora wracać do domu Kochanie 
Nie dotrzemy dziś znów do Arkadii 
Nie ten tramwaj i ni ten przystanek 

Jest zbyt późn , zbyt ciemno, zbyt smutno 
Jest zbyt chłodno, zbyt obco, zbyt pusto 
Wielkie słowa zostawmy na jutro 
Pora wrócić do domu i usnąć. 

Znowu miasto i księżyc ponad nim 
Pora wracać już nie ma sposobu ... 
Nie dowiezie nas stąd do rkadii 
zwykły, ani pośpieszny autobus. 

Jest zbyt późno. Zostawmy za drzwiami 
pył i kurz z drogi wciąż nieprzebytej 
I spróbujmy wykrzesać ustami 
trochę ciepła na własny użytek. 

Znowu miasto i księżyc ponad nim, 
lecz to wszystko nas już nie dotyczy 
Nie dotrzemy dziś znów do Arkadii 
Na taksówkę nie mamy co liczyć. 

Jest zbyt późno. Dobranoc, dobranoc. 
Pora zasnąć wtuleni w szum radia 
nim obudzi nas głos: Szósta rano ... 
Zaczynamy ... Kierunek Arkadia. 

27 



PIOSENKA 
O UMARŁYCH 
POETACH 

Dzień w dzień szlifujesz miasta bruk 
W około patrzysz z żalem 
„Ach na cóż" - myślisz - „dał mi Bóg 
ten poetycki talent" 
Zły świat wciąż nie docenia cię 
choć godzien jesteś tego 
Ach, otrzyj łzę, rozluźnij się 
Doczekasz się kolego. 

Ach, uwierz, że perspektyw moc 
przed tobą się otwiera 
Kochany ... masz jak w banku to, 
że czeka cię kariera 
Cóż z tego, że dziś cierpisz na 
chroniczny brak dochodów '? 
Wnet karta się odwróci zła 
gdy tylko umrzesz z głodu. 

Bo taki los poety jest, 
że ducha gdy wyzionie 
to wnet w gazecie jego tekst 
na pierwszej dają stronie. 
I ludzie mówią: „Aj, aj, aj ... 
Ach, strata to szalona ... " 
Poetą być to istny raj 
szczególnie gdy się skona. 
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Poezję ludzie lubią, gdyż 
poezja ludzi wzrusza 
Poetę ludzie cenią tyż, 
lfecz gdy się już nie rusza 
Gdy grobu się zasklepi mrok 
to wedle wszelkich znaków 
Poetę czeka tłusty rok 
szczególnie dla robaków. 

Więc gdy usłyszysz dźwięk: din, don ... 
zacieraj ręce obie 
Nie pytaj: „ Komu bije dzwon ? " 
Nareszcie bije tobie 
Już czeka cię cichutki grób ... 
i sławy długie lata 
Więc co masz zrobić prędko zrób 
i CHODU ! z tego świata. 

Zaś TY, co chcesz POETĄ być 
się bracie nie oszczędzaj 
Drwij z tych, co radzą jak masz żyć 
Drwij z Wójta, Pana, Księdza 
I prawdą wal po zębach bo ... 
Tu bać się nie ma kogo ... 
Za życia zignorują to ... 
A potem to ci mogą ... 
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SAMOTNOŚĆ 

Patrzcie na nią. Jest taka samotna 
jak pokrzywa pod krzyżem przy drodze 
Obok krzyża wzdłuż drogi przechodnie 
obojętni na wszystko przechodzą. 

Czasem przy niej przyklęknie tuż obok 
pielgrzym, który pod krzyżem przydrożnym 
będzie wznosił modlitwę do Boga 
co jak ona umierał samotny. 

Patrzcie, on jest samotny jak kamień 
co z wiekowej się skały ukruszył 
Wbity w drogę przechodniów stopami 
w swej kamiennej zatapia się głuszy. 

Czasem tylko usłyszeć mu dane 
że gdy pielgrzym o kamień się potknie 
szpetnie klnie na ten świat, co jak kamień 
w mrok rzucony wiruje samotnie. 

Patrzcie, jacy jesteśmy samotni 
Choć tą drogą idziemy nie sami 
Na tej drodze jest wciąż coraz tłoczniej 
Zawadzamy o siebie łokciami. 

Tak samotni idziemy przez lata 
Tak samotni idziemy tą drogą 
Jak ten Bóg, co umierał dla świata 
Jak ten świat, co umiera dla Boga. 
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WIERZĘ W LUDZI 

Różne spółki dziś podobno są na czasie 
Przeto czując do biznesu wzrost ambicji 
taki anons zamieściłem dzisiaj w prasie: 
„ Wierzę w ludzi. Oczekuję propozycji..." 

Chodzą ludzie ulicami 
Chodzą ludzie po ulicach 
I tak mówiąc między nami 
trudno ludźmi sie zachwycać 
Byle jacy są i żadni 
Tak ogólnie niska średnia 
Tacy jacyś ... ani ładni 
ani... bo ja wiem ... 
Ja jednak ... 

Wierzę w ludzi 
Bez powodu ... tak, właściwie ... 
Wierzę w ludzi 
Sam się nieraz sobie dziwię 
Sam już nie wiem skąd to u mnie 
gdy na codzień, mówmy szczerze 
CZŁOWIEK wcale nie brzmi dumnie 
A ja wierzę, jednak wierzę 
Wierzę w ludzi, 
Że uroda tkwi w nich jeszcze, 
Że się zbudzi 
nagłym dreszczem, jednym dreszczem 
I tym wszystkim niedowiarkom 
taki numer ludzie wytną, 
że odbiją niby ziarnko 
i zakwitną ... ech, zakwitną ... 
Wierzę w Ludzi ! 
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Suną ludzie ulicami 
Nieprzerwana ludzi rzeka 
Lepiej, mówiąc między nami 
trzymać od nich się z daleka 
Chodzą ludzie pełni złości 
Bywa, że myśl jakaś wredna 
nieraz w głowach im zagości 
Często bywa tak ... Ja jednak ... 

Wierzę w ludzi 
Wierzę w ludzi, wierzę mocno 
Wierzę w ludzi, 
że się jutro choćby ockną 
I choć CZŁOWIEK brzmi dziś marnie 
ciągle wierzę, wierzę w to, że 
jak nie DUMNIE, to przynajmniej 
PRZYZWOICIE zabrzmieć może 

Wierzę w ludzi 
choć surowo ich oceniam 
Wierzę w ludzi 
choć mam smutne doświadczenia 
Chociaż wyznać muszę z żalem, 
że moc do nich mam zastrzeżeń 
już nie wierzę ludziom wcale, 
ale w LUDZI, w LUDZI wierzę 
Wierzę w LUDZI... 
choć mi mówią, że nie warto 
Wierzę w LUDZI 
W życiu tą grać pragnę kartą 
Wcale was nic myślę łudzić, 
że wnet wszystko będzie cudnie ... 
jednak wierzę ... Wierzę w LUDZI ! 
Choć ostatnio coraz trudniej. 
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ALICJA 

Trzymaj mnie mocno za rękę Alicjo 
Biegnijmy w lustra toń szklistą, przejrzystą 
Pomiędzy ramy lustrzane 
Na drugą stronę w nieznane 
Razem naprzeciw lustrzanym odbłyskom. 

Podaj mi rękę. Zostawmy za nami 
Ten świat pozorny, nasz świat zwierciadlany 
Biegnijmy tam gdzie jest życie 
bo my to tylko odbicie 
Jakiś niestały, nietrwały byt szklany. 
Tu już nie zdarzy się nic 
Tam wiele może się zdarzyć 
Jest jakaś szansa w tym, żeby 
jeszcze się odbić i przebić 
Trzeba się tylko odważyć. 

Tylko, w tej drodze przez lustra szkło cienkie 
trzymaj mnie mocno Alicjo za rękę 
by z ciepła dwojga tych dłoni 
nie stracić nic, nie uronić 
choćby uczucia drobiny maleńkiej. 
Przecież mnie znasz ... przecież wiesz ... 
Nie musisz lękać się o nic 
W tym starym przetartym swetrze 
przeniosę to co najlepsze 
na drugi brzeg szklanej toni. 
I choć się jawi nam przyszłość, ta bliska 
cała w lustrzanych, bolesnych odpryskach 
Zdołamy przejść przez to wszystko .. . 
Tylko bądź przy mnie wciąż blisko .. . 
Trzymaj mnie mocno za rękę Alicjo .. . 
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ON 
SIĘ MOŻE 
NA COŚ PRZYDAĆ 

On się może jeszcze kiedyś na coś przydać 
On być może jeszcze całkiem niezłą partią 
Może jednak jeszcze z nim nie warto zrywać 
Chociaż myślisz, że z nim dłużej być nie warto 
I choć jesteś dziś dla niego tak surowa, 
Że, nic nie wart, mówisz o nim dziś ze złością, 
Że wciąż tylko „Słowa, słowa, słowa, słowa ... " 
Lecz te słowa przepojone są miłością. 

Och, na nerwach grał Ci nieraz przez te lata 
A najgorzej już bywało gdy przed pierwszym 
Ty musiałaś ledwo koniec z końcem łatać 
On kupował za pół pensji tomik wierszy 
Potem wlókł Cię z sobą w miejsca podejrzane 
Przez mieszkania nieznajomych właścicieli 
Pod adresy wnet po wyjściu zapomniane 
Pełne dymu z papierosów i nadziei. 

Fakt. .. bezpiecznej nie zapewnił Ci przyszłości 
Ponad siebie dać nie umiał Ci nic więcej 
On miał zawsze moc przeróżnych wątpliwości, 
kiedy inni brali, co im wpadło w ręce 
Niepraktyczny, niedzisiejszy w swych poglądach 
Próbujący mierzyć wszystkich własną miarą, 
Lecz lubiłaś w jego oczach się przeglądać, 
gdy na Ciebie, w tamtych czasach patrzył z wiarą. 
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Świat się zmienił. Każdy gra już inną rolę 
To co było wspominamy z pewnym wstydem 
Dziś dla Ciebie jest u wozu piątym kołem 
Mól książkowy ... Okularnik ... Inteligent ... 
Tak dziś czujesz się wygrana, swego pewna, 
Lecz nie stoi w miejscu czasu kalejdoskop 
On się, wierz mi, może na coś przydać jednak .. . 
Może jeszcze z nim nie warto zrywać ... Polsko .. . 
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MODLITWA 
NA WYPADEK 
SUSZY 

A gdy nagle okaże się, że ... 
Nie zostało ni kropli na dnie 
Było wino, był bal, teraz co„. ? 
Puste szkło„. 
Wszystko trwa jakby nic, nikt, a nikt„. 
Wciąż ostatni kołysze nas łyk 
Ale w gardle zasycha już śpiew 
Stygnie krew ... 

Jeśli jesteś wśród nas„. 
Uczyń cud jeszcze raz 
Uczyń cud„. Więcej nic„. Tylko tyle„. 
Marny zmień rzeczy stan 
Wina daj pełny dzban 
By znów balem był bal 
Żeby trwał... jeszcze trwał 
Choć przez chwilę ... 

A gdy nagle okaże się, że ... 
Nie zostało ni kropli na dnie„. 
By zmyć z ust, naszych ust spiekłych tak 
Gorzki smak 
Ciała z wolńa zamienią się w susz 
Krzty wilgoci nie będzie w nas już 
I na łzę„. jedną łzę„. małą łzę„. 
Nawet nie„. 
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Jeśli jesteś wśród nas 
Uczyń cud jeszcze raz 
Uczyń cud„. Nie odmawiaj nam tego 
Znowu krew w żyły tchnij 
W oczy wpuść kroplę łzy 
Przywróć ślinę dla warg 
Potem zroś czoło, kark„. 
Nic wielkiego ... 

Jeśliś jest, któryś jest„. 
Uczyń gest„. Jeden gest 
Jeszcze raz przejmij nas nagłym dreszczem 
Niech to serce, co śpi„. 
Tryśnie znów zdrojem krwi 
Jeśli zdążysz na czas„. 
To zostanie coś z nas ... 
Może jeszcze„. 
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