


- I Stefa chce się dostać do teatru ? Ale ona nie ma żadnego głosu! 
- To nic. Jej Ojciec ma za to głos w Komisji Teatralnej. 

Bon mot 1925 rok 

Nie kochać w taką noc. Szczęście raz się uśmiecha. Na pierwszy znak. Kogo nasza 
miłość obchodzi. Nie mów nic. Jutro bezie lepiej . Już nie zapomnisz mnie„ 
Każdemu wolno kochać . Krótka historyjka złożona z samych tytułów przebojów, 
które stały się popularnymi powiedzeniami. "Skrzydlate" teksty - wizytówki 
muzyczne, przywodzące na myśl określone melodie . Miłość ci wszystko wybaczy
ustalil Julinan Tuwim. Ale gdyby tej prawdy nie wyśpiewała Hanna Ordonówna w 
kabarecie Qui Pro Quo•, ustalenie to nie stałoby się tak powszechne. Dla 
zakochanych powtarzających najczęściej słowa „Nikt tylko ty " małe znaczenie ma 
fakt, że jest to piosenka z muzyką Rodgersa i słowami Mariana Hemara . Kiedy i kto 
pierwszy stwierdził :"Szczęście raz się uśmiecha" i kto pierwszy przyznał "Ja się 
boję sama spać" i „Upić się warto" może nie ma znaczenia ale „skrzydlate" słowa 
piosenek zawsze : "Powrócąjak za dawnych lat." 

*Qui Pro Quo (1919- I 931) kabaret rewiowy działający w Warszawie. 
Założycielami kabaretu byli miedzy innymi: .Jerzy Jurandot, Julian 1iiwim. Marian 
Nemw; wśród ~"'.}1konawców znajdowali się: Eugeniusz Bodo, Hanka Ordonówna, 
Mira Zimińska, Zula Pogorzelska, Adolf Dymsza, Tadeusz Olsza. Konferansjerem 
kabaretu był wybitny artysta Fryderyk Jarosy. W roku I 937, w warszawskiej 
kawiarni „Ziemiańska" powstał kabaret pod nazwą „Male Qui Pro Quo". 
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Każdemu wolno kochać ... w Cafe Sax 
Premiera: 8 października 2006 

scenariusz i reżyseria - Ewa MARCINKÓWNA 
scenografia - Tatiana KWIATKOWSKA 
choreografia - Dorota FURMAN 
aranżacja muzyczna - Krzysztof JASZCZAK 
asystent reżysera - Teresa SUCHODOLSKA 

Obsada: 
Monika ANDRZEJEWSKA 
Marta MASŁOWSKA 
Teresa SUCHODOLSKA 
Ewa TUCHOLSKA (gościnnie) 
Zespół muzyczny 

Dariusz Lapkowski - pianino 
Dominik Grędziński - klarnet 
Martyna Halińska - saksofon 
Piotr Lewaóczyk - kontrabas 
Leszek Ligęza /Błażej Gawliński - perkusja 

inspicjent - Wioletta ADAMSKA 
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Na wszystko jednak musi być odpowiedni czas. Są godziny melancholii, 
godziny zadumy, szare i beznadziejne dnie. W taki czas może jedynie „opromienić 
świat, ten maJcńki kącik marzeń w sercu". Czasem się tak zdarza, że ktoś 
ważny odchodzi i już nie wraca. Choć wówczas wydaje się.. że wszystko już 
skończone, stracone, to ktoś i1U1y, w i1U1ym miejscu, w innym czasie może 
szepnąć te trzy magiczne słowa: „ja kocham cię". 

Czasami szczęście przechodzi „obok nas tak blisko, ie tylko ręką 
sięgnąć" . Nie wszyscy jednak umiemy je dostrzec w porę. Bądźmy uważni, gdyż 
szczęście należy brać, gdy jest, gdy przychodzi, bo może odejść i nigdy już nie 
wrócić, nigdy więcej już się nie zdarzyć. Ludzie potrafią cale życie marzyć, szukać, 
czekać i tęsknić . Tak już jesteśmy skonstruowani, że czekamy na tę 
największą, najważniejszą, bo „człowiek czeka na tę chwilę". Żeby 
tylko z tego czekania nie zostaty nam wspomnienia dawno minionych chwil 
i gorycz łez tykanych gdzieś w samotności, bo tak naprawdę to „kogo nasza miłość 
obchodzi, tylko ciebie i mnie". 

Prawdę powiedziawszy, to gdy zdarzy się między kochankami nawet 
najtragiczniejsza historia, należy o tym rozmawiać. Często wystarczy 
jakiś drobny znak, miły gest, podarowany kwiat, i nawet niewierność kochankowi 
można wybaczyć . By nie pozostały nam tylko dawno przeczytane listy i żólknące 
w szufladzie fotografie, by „ten zapomniany romans raz jeszcze w sercu ożył". 

Kiedy dla jednej osoby życie jest beznadziejne, dla kogoś 
drugiego może być akurat piękne. Tak się dzieje wtedy, „gdy ciebie 
widzę, cały świat mi zoczu znikł". Nic więcej wówczas nie potrzeba. 
Życie wyznaczają rytmy uniesień, przypływy fal szczęścia i samotne 
wyspy tęsknot. Tak już jest, tak było od zawsze i tak pewnie będzie„. 
Często jest tak, że nie trzeba wiele mówić, bo „zamglone oczy" 
zdradzają całą sytuacje i wszystko tłumaczą. Te roziskrzone oczy, 
wpatrzone w ukochanego, i wtedy nie przeszkadza przesolona jajecznica, 
krzywo zapięty sweter, oczko w pończoszce. 

Jednym z elementów radości jest piosenka. W spólne śpiewanie 
zawsze towarzyszy przyjemnemu spędzeniu czasu. Wszak „każdemu 
wolno kochać" i nawet po najgorszej nocy następuje poranek, kiedy 
inaczej patrzymy na stan rzeczy, w innym świetle postrzegamy to co 
wcześniej trapiło. Należy pamiętać o tym, aby śmiać się więcej i mniej 
płakać, bo „czasem los się odmienia", gdy potrafimy optymistycznie 
myśleć, gdy mamy nadzieję na odmianę złego w lepsze. Ten spektakl 
łączy w sobie wszystko co było i jest najpiękniejsze w polskiej muzyce lat 
międzywojennych, z nowoczesnym brzmieniem, z elegancją i szykiem, 

Z seksapilem. 

Tomasz Walczak 
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Piosenka 

dobra na wszystko 

Piosenki od zawsze towarzyszyły człowiekowi, różnił się jedynie ich 
nastrój, znaczenie, cel. Były pieśni zagrzewające do boju, były pieśni 

podnoszące na duchu, śpiewy religijne, ale były i lżejsze opowieści muzyczne 
o zwyczajnych ludziach, ich troskach i radościach. Do słowa piosenka dodaje się 
często przymiotnik, bliżej określający jej charakter, np. piosenka żeglarska, 
studencka, ludowa, rockowa, miłosna. Zatrzymajmy się przez moment na 
polskich piosenkach okresu międzywojennego, na piosenkach lat 20-tych 
I 30-tych. Piosenka lwowska, galicyjska czy warszawska, piosenka kabaretowa 
i piosenka ulicy, czy jest coś co je łączy, spina wspólną klamrą? Miłość ... i dwa 
wieczory w elbląskiej kawiarni artystycznej „Cafe Sax". 

Już pierwsze dźwięki muzyki, wprowadzają słuchających w inny 
świat, takiej muzyki niewiele jest niestety w popularnych rozgłośniach 

radiowych czy muzycznych stacjach telewizyjnych.„. Robi się nastrojowo 
i melancholijnie, bo w dali pieśń sentymentalna". Cały świat zamknięty 
w zapachu dusznego bzu, i ani ona, ani on nie są winni temu co się stało, tylko ta 
„pieśń sentymentalna i noc duszna od bzu". 
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