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Żanełła Gruszczyńska-Ogonowska jako Mariola 
Katarzyna Ulicka-Pyda jako Krysia 
Małgorzata Wiercioch jako Małgosia 
Piotr Krótki jako Wiesiu 
Artur Czerwiński jako Mietek 
Wojciech Rogowski jako Wojtek K.O 
Jacek Zdrojewski jako Waldek 
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Dla sJmPCl(JCZIJdl Widl6w BtłtJRiel• TfftTU DfamltJcmell od liewqtpliwie lllMJlllPl
lJ(DIJdl tw6n:6w speiitaklu, t'llsty wime wntllim, słowa llistna i brata llat~ czmw. 
~ i tJdl. kt6rt jutn złapiq nas za poty J11smJ. 

"JesteśmY 08 Wczasach. Jeszae nie pisałem piosenek. kiedy już jeździłem 
na takie waasy. To były waasy Funduszu Waasów Pracowniaych, który stał się symbolem, je
dnym z symboli tamtej rzeaywistości. I widziałem, jak na kawiarnianym dancingu, akurat nie 
basista, tylko perkusista, miał przed sobą. spetjalny statyw z zainstalowanym mikrofonem, pod
suwał go sobie i w odpowiednim momencie zapowiadał: Teraz dla sympatyanego pana, powiedz
my Waldka, od towarzystwa takiego a takiego, utwór taki a taki. Czyli wiedziałem, że istnieje ta
ki koncert żyaeli, gdzie za ekstra opłatą orkiestra gra wybrane przez publianość utwory. To mi 
się wydawało zabawne. Zapamiętałem tę scenkę i potem przeniosłem do piosenki, trochę ją roz
budowując, bo jest bardzo charakterystyana dla PRL-u. Te turnusy waasowe, ten typ tak zwa
nego kaowca, ayli faceta kulturalno-oświatowego, zajmującego się rozrywkami turnusowiaów, te 
wieaorki zapoznawae, ten koncert żyaeń, te żywe kapele-to wszystko składało się na cały 

świat dwóch waasowych tygodni, kiedy możemy się wyrwać z domu, z pracy i.„pobawić się, z 
gestem i fantazją. ,Nareszcie pobyć sobą." 

..... MIJm'lkl 

"W Polskę rdzlemy. To się łatwo mówi: hit. Niewątpliwą bombą. niektórzy mówią 
nawet, że to szlagier wszech aasów, bo taki uniwersalny i aktualni. jak ~ie _przyrównując, Nie
mena D.ziwn)' je;/ len fW73/ -otóż tą bombą był właśnie numer W hlSk' idneRIJ, nad którym 
pan Wasowski pracował w podwójnej roli. Był uroay, uśmiechnięty, przemi~ - i znakomicie 
doradzał - . a jednoaeśnie niebywale surowy, kiedy żąda~. Nie puścił niaego, żadnej niedoróbki: 
W Pe~ idziemy poprawiałem kilka miesięcy! No, ale wyszło, jak wyszło." 

..... MIJm'lkl 

K oleje żelazne są znakiem naszych aasów. Ciężar walizek! Zimne przedziały! Pfiii! Malkontentów 
nie brakowało nawet w Babilonie. Te atery przesiadki zdają się być nieocenioną formą integratji. 
Wspólny pomidor, jajo na twardo ... Koledzy ze zmiany zazdrościli brygadziście. Głupcy! Kierownik 
na montowni ostrzegał mnie przed ich niepoprawnością. A umiłowanie lata, plaż i zachodów sło

ńca lwiaday o egoizmie i braku zrozumienia dla ciągłe kształtującej się demokratji w ojczyźnie. 
Mam nadzieję, że Fundusz Waasów Pracowniaych przewidział w programie rozrywek działalność 

sek~i sportow~j-może ~: niektó~ tro~ę optymiz_mu nabiorą. Strefa graniana, :, bezpie
aenstwa-ma sri rozumret I słusznie. D.ztfKUJf, pante wlao'Io. Pensjonat IJnel, Jlly Ili 
WIZllllll Dneń tlo/Jr;- f'311U. Pewnie ten mnie oświeci, gdzie jest telefon? A z resztą. za
dzwonię jutro. Pewnie jeszae do niej nie dotarło, że Fundusz nie przewidział tego wypoaynku 
dla małżelistw. Czy ja jej wypominałem listopadowe waasy w Mielnie! Uff. Pokój, jak pokój. Ten 
w gangu, to pewnie kaowiec. Dneo· rlP fjW!la/ jutru 2fML Wymykam się. Po gwarze na korytarzu 
można przypuszaać, że nie jestem jedyny. Mtzm µnt/ 1ńi)'ntert1~ jab ułotla, ,ie m.p nte 
mó,fl... Ale kiecka, że on ją puścił -samą! Nowa ceratka, w dechę! No to sto! Życie zaayna się po 
pięćdziesiątce. Pani ll'j'hcą-tiliJ71ter Svceł, Spn, Soo'Iio-tlk f'l7)'/3o"ól. Cholera, WIZJlłkl 

1111 llNI, łl - ktli •m I Władek, ty tutaj! lcll. ty W tyclL Nie wstydź się. 
Weźmy jednego i zaproś te piękne panie. Inżynierze, panie inżynierze! Ciii. Czego on tę gębę wy
dziera? Swoją drogą Mańolka. żebyś ty widziała, co tu ... Ble, ble ... Zostawisz mnie? Z kh Dl tik 
~ tll.Jlk D •No to siup! !'ante W}'Óaartńi)'nter Svceł, Bpn, Sot!Itó-tlla f'l7)'J3-
o"ól. Ten kaowiec ciągłe jakąś Kryśkę wzywa. Może by mu wsunąć Chopina do rąaki, niech i mo
jej Mańolce coś zagrają. All • 11 Qł li l1IU Dla Mariolki mówiłem-dla M-a-r-i"O~l· k,i! Co 
za głąb! Niech pan . się nie unosi, jestem Kasia. Dziękuję za dedykatję. !'ante !rf/Jaa1-t~1f!'jr_!v
ceł, 4'qfif30, &!tótó-tlk ~=YWiesz Kasieriko, że mówiła mi atłl(lliG a 1f1Z1J _ 
A co mi tam-W l'lllke . Ztl/"flWle pań/ Teraz widzisz power flower. Jak skleiłem się 
z parkietem? FrlWI lWlll ..,_.I Napisała na krawacie, między majonezem a bałtyckim 
śledziem. Mm.-ie•IRlllZQ~ Rze__qr,iiście-~~nikt miłością mnie nie da
rzy ... Niech to-zdrowie! Teściowej uwierzyłem; TIKI DUllll I Zagrać Kasi od Bogdana! 
Właaadziu, daj no pyska. Wiesz ty bracie, 111 -]lllila •-Mlrlll__ Panie inżynie
nt, BP~tlantf, hUt4 Tl -1 lil°Dlllltltll wllc I !'ani WJ'Ózar-tńi)'nter Svceł, BP.fo'an, 
Soo'Itó-tlla pl7)'/3o"ól. Klua mam _w_ rę_ce, nawet dwa. Trzeci, awarty. W które drzwi cholera wejść! 
Bodzio, tutaj ... jestem tutaj, to ja Pml llfłlie. Władzio, ty zakładowy lizu-liz-liz-lizusie, pro
wadź. Zostaw mnie..L~e mów do mnie lizusie. Minęło pięćdziesiąt lat, nie ma spółdzielni, nie 
ma zakładu. .IS I l:IMY NA WCZASA . Dzwoń po taksówkę, albo obudź kaowca! 
Ktoś mnie musi zawieźć do ministerstwa. ,.ł'\ 

Sławomir Czeszejko 'łt,,,I 
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