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Stronami deszcze stronami pogoda 
stronami czarno stronami zielono 
stronami stepy a stronami woda 
może różową może purpurowo. 

Stronami choro a stronami zdrowo 
stronami śmiesznie do łez c se śmi s 
czasem pod nogami a c~asem p d głow9 
czasem na Marszałkowskiej a czasem na Les 



Szanowni Państwo, 

oto przedstawienie, kt6re jak wiele 
innych, zrodziło się z miłości 
mojej do poezji zapomnianego już dziś 
poety Jarosława Iwaszkiewicza 
i Juliusza Słowackiego - autora 
nie granej od lat ''Lilli Wenedy" -
kt6rej premierę Teatr mój 
przygotowuje na listopad. 
Sierpień jest miesiącem pamięci 
narodowej, pamięci tych młodych, 
kt6rzy tu, w Warszawie polegli 
w 44-tym i w 18-tym roku. 
Myślę, że tematyka wierszy Jarosława 
i dramatu pana Juliusza 
- tego paszkwilu na wszelkie wojny -
nie jest tu przypadkowa. 

Adam Hanuszkiewicz 

Muzyka 
ANDRfEJ ŻYUS 

U dział biorą 



Jarosław Iwaszkiewicz 

NIEWYGODA 

Niewygodna ta pogoda, niewygodny wiatr 
Niewygodna taka czapka, taki krótki szal, 
Niewygodna mai:ynarka, niewygodny but, 
Taki ciężar gniecie piersi, taki ciężki piach, 

Takie niewygodne życie, taki pusty dom, 
Taka dziwna ta kareta, tak dziwnie rży koń, 
Jak żelazne rękawiczki, jakie łóżko niewygodne 
Jaki ciasny, niewygodny jaki zimny grób. 



„ ... Kto noc taką widział, 
Ten wie, co waży świat. .. co warci ludzie. -
Litośniejszymi są pioruny złote, 
Bo tylko sosnom serca rozdzierają. 
Na toż to matkom dzieci swe hodować, 
Aby z nich były kiedyś takie jatki? 
Każdy trup tyle wart, ile kosztował; 
Spytaj się matki, niech oceni trupa -
Zlękniesz się ... gdybyś zapłacił, co mówi, 
Mogłaby kupić, za zmarłego syna 
Żywe królestwo, gdzie są miliony 
Syriów i matek. .. " 

Juliusz Słowacki 

„ ... W Polszcze ... rycerze naprzód w polu się popiszą, 
A potem w karczmach sobie ... za to ciągną trunek 
I pić mogą przez całe życie na rachunek; 

I gdy im poprzek jacy przeciwnicy staną, 
Mogą przez całe życie tą krwią niewylaną, 

A z której sobie czopa wyjęli ... husarze, 
Mogą przez całe życie pluć, Mospanie, w twarze 

I opinie tym swoje ... rozgłaszać w pokoju, 
Na tym słowie oparci tylko: „Byłem w boju ... " -

Na tym słowie ... fundament mając swój ... jak wieże ... 
Rzekłbyś ... że owa sztuka bić się ... raz się bierze 

Jak chrzest„ a potem wiecmie już trwa sakramentem ... 
Toteż się brudzą ... żółcią zachodzą i mętem ... 

Po zamkach zawieszają na oku zbroice, 
A winem napełniają węgierskim piwnice, 

Tak że dopóki w gardła przyjaciołom leją, 
To się ich sławy jako te wina starzeją 

I coraz niby lepsze ... ku starości dążą ... 
Potem te sławy oni między sobą wiążą 

I rodów zawiązują bezecne fontazie, 
Które na tych piwnicach ... a nie na żelazie 

Stoją ... w winach, jak gniazda octowych robaków -
I to jest sława naszych, Zawiszo, Polaków ... " 

Juliusz Słowacki 


