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DOROTA OSI S A czas zrobit swoje 
LIDIA GRZĘDZIN5K A, DOROTA OSIŃS A 
ADAM BOJARA uwertura 

HALINA PIWOWARSKA nasz codzienny psalm 
PIOTR ,AGIELSY. I święty spokój 
PAWEŁ STANKIEWICZ urzędnicy pana b 

ycy KONRAD KUBICKI - ~on rabas, oltara basowa trema 
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PAWE 5TANK IEWICZ - gitary największy teatr świata 
FABIAN WŁODAREK - a~ordeon. instrumenty klawiszowe 

z sufitu 

BARBARA ZIELINSKA. MARCIN OLSZEWSl<-1 z duszą na ramieniu 
czas zrobił swoje 

ELIZA PAROL cichy wielbiciel 
ANDRZEJ KULESZA 
JACEK KACZMARCZYK chmury nad gbwą eh 

MARCIN PAWŁOT pogoda ducha 
MIKOŁAJ SKAL Kl tak to jest 
MARZENNA BEDNARSKA-ALMERT, AGNIESZKA KORCZAK 
ANITA BRZOZOWSKA. BOZENA ZAREMBA lFlrma FASON) tamta mibść 

ADAM BOJARA. MARE WILSKI ktoś do kochania 
d zewo - grusza oraz pnie z orusiy, ioblonl i sliwy magia świąt 
oochodzo z sodu MARKA WILSKIEGO w moim magicznym domu 
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dorota osińska 
Uzyskało dyplom no Wydziale Androoooi i I An mocji Kulturalnej no Uniwersytecie Worsi.aws Im. Występowolo 

no wielu prest1zowych scenach muzycznych I teatralnych Polsce. a tak.ze w USA, Kanadzie, Niemcz.ech 1 Froncu. 

ogrodzona no wai.nych festiwalach piosenki. m.ln. KFPP w Opolu, PPA we Wrocławiu. Zamkowe Spotkania w Olsz.tynie . 

• Pamlętaimy o Osieckie!" w Warszawie. lei repertuar worzo wybitni rworcy: Włodzlrnle1z Korcz, Wojciech Młynarski, 

Ernest Bryll, Magda Czapińska. Jerzy Sa!anowskl. ~yornunt Konieczny I Andrzel Poniedzielski W 2004 roku pod opieka 

Włodzimierza l\orczo nagrało swoi ebiulonc I album zatytułowany .Idę·. Płyta wydana no rynku pols im i orne ykoris Im 

spot ało sie z. zycz.liwym przyjęciem Od 2003 współpracule :z. Teatrem Rampo Po udanych rolach m In. w spe taklach: 

.Sztukmistrz z. miasta Lublina" I .Oskary. Oskary ... czyli piosenki ze statuet o". stało się w 2007 roku etatowo aktor o Rampy 

W slycznlu 2009 ro .u zaorało tyfułowo rolę w spe to lu .Pino~.lo czyll .Swlerszczowe opow eśc(. 

W styczniu 2010 roku wydało swoJQ druga płytę pt .Kamy ielon{, ktora zainspirowało powstanie spektaklu o tym 

samym tytule. 

Swojego cwsu prowadziłem w naszym tea rze sylwestrowy koncert. Miedzy Innymi miałem mpowledzleć i pr:z.edsto

wić Publiczności Dorote Osińsko Inny w takiej sytuocii ooronicz.ylby się do wyliczenia festiwali I nooród. lokte otrzymało 

nasz.o Koleżon o I. . byłoby to do przyjęcia. Wiedzmłem. że Osinko oczaruje publicznosc, o ok1e .stotys yczne· ootro -

towon1e naszej Sollst I nie tylko troci banałem, ole i Jesf no swoi sposob niesprawiedliwe. Postanowi em wiec podzielić się 

z. Widzami reffe sio. która zaoościlo w mel ołowie, ody pierwszy roz usłyszałem Dorotę no przesłuchaniu -N obecnoscl 

Zyomunto Koniecznego. Nie wiem, czy towarzystwo wyblfneoo ompoz.ytoro, czy kunszt Osińs ·1e1 sprawiły. ze uswiodoml

łem sobie, Iz ostatni raz tok niesamowite wrażenie zrobił no mnie wystep Ewy Demorciyk w Piwnicy pod Boronomli 

Artystki te wszyst im się od siebie róinlQ, ole Jedno Je leczy: całe sq śpiewaniem. Jednoczy Je siło przekazu or ystyczne

oo. colkowite oddanie się muzyce I lei lnterpretoclf. 

O tym włośnie opowiedziałem Publiczności. Po konce1cle podeszli do mnie znajomi I zawyrokowali: on! trochę 

nie przesadziłeś ... 

Dorota Oslnska - osobowosć artystyczno w polskiej piosence o oryginolne1 interpretacji I w 1otkowej ekspresi!. 

Polecam goraco Państwu te ciekowq płyte ..• 

W tef RltoronoweJ obiecle s umulowoly sle g1oon1yczne emocje, i ~tedy spiewo. te enocJe potrofia beL reszty 

zowłodnqć słuchaczem Pod iednym wsm ze warunkiem: Doroto musi troRć nu odbiorce o bliinioczeJ wrożliwoścl 

Wtedy o działa. No mnie bordzol 

vlówlac o splewonlu Do oty, bardzo łatwo wposc w banał wchwytow I uniesień. Bardzo mnie Irytuje fa t. ze sam 

niestety nie umiem przeclwsta le sle tel endencil. ole wobec siły le! talentu czule sle kompletnle bezbronny. 

Nic nie porodzę no to. ze wśród całej nesz.y nlezle przecież śpiewa acych młodych ludzi wyróz.nlo s1e ono ioklms 

czarodzleJstwem, któreoo zdeRnio oć nie potroRe. a tóre powoduje. ze słuchaJqc Jeł. mam ołebo ie przeświadczenie 

obcowania z. pro vdzlwa ztukq. 

K.iedy pierwszy raz usłyszałem Jel ołos. byłem 2dumlony. lał.. to s1e mó I: z mole! chmury duży deszcz.. Mlneło 7 lat I daleJ 

Jestem zdumiony, ze można a ste muzycznie raz.w noc, homuJqc e spresJe. iednoczesnie nie trococ wyrazu orty tyczn co 
Nie dosc. z.e robi wrażenie no publicwoścl, to Jeszcze wz.budzo podz w Innych artystów, co powoi! stale se nie 

do zniesienia .. 
Llcze. ze po kofeJnych pięciu lotach bede rown e zdumiony Jo do e1 pory TRZ MAM CIUKI 



magda czapińska 

Ukończyła studio no Wydziale Psycholooi! Unlwersyietu Wmsmwsklego. Zadeb!utowafo w 1977 roku w konkursie 

Programu Ili Polskiego Radio wierszem .Wslość do poc!aou·. Piosen o do teoo tekstu z. muzyko Seweryno 

Kroiewsklego przyniosło Maryli Rodowicz I noorode w Opolu w 1978 roku. W roku 1980 Czopinsko za piosenkę .Święty 
spokó( zdoby o tom li noorodę. Napisało kilkaset piosenek splewonych przez takich artystów, jak: Hanno Banaszak. 

Ewo Bem. Edyto Gepper . Krystyno Janda. Rober Janowski, Elżbieto Jodłowska. Anno Morio Jopek. Natalio Kukulska, 

Alicja Maiewsko. Morion Oponto. Doroto Osińska. Krystyno Proriko. Danuta Rinn. łvtoryla Rodowicz. Rysmrd Rynkowski, 

Magdo Umer cz_y Kwoiter Rampo. 

lidia grzedzińska 
Ukończyła Wydział Reżyserii AkodernH Teotralnet w Sankt Petersburgu. Była zastepco dyrektora artystycmeoo 

Teatru no Targówku (obecnie Rampa). gdzie wyreżyserowała spektakle dla dzieci i młodzieży 11.in .• Razowe okulary" 

i .Król Maciuś Pierwszy". Współtworzyła Dzieciecy Klub Miłośników Teatru I Dziecięca Akademię Artystyczno. Po latach 

powrociła do Rampy, gdzie reolrzowofa autorski proJel\t Akademii Teatralne) dla nauczycfell I wspo!pracowata JaJ<.o 

asystent rezysera przy spektaklach ,l\rucja a· .• Awanturo w piekle" i .Pinokio" w rezy~erif Cezarego Dornogoly. 

Prowadz_I warsztaty teatralne w Dztale Teatru, Muzyki I Tańca w Pałacu Młodzieży, współpracule z Polsk.lm Ośrodkiem 

Mledzynarodoweoo Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci I Młodzieży ASSITEJ. 

adam bojara 

Artysta plastyk, absolwent Akademii Sz_tuk Pięknych w Warsz.owie. Nreustojqco poszukuje nowych form wyrazu 

ortystycrnego. Jeoo styl Jest ekspresyjny, o wielkie! slle oddziaływania. o wiei oformatowe malarstwo o gotowe dzieło 

scenogroOczne. 

halina piwowarska 

Uz.yskało dyplom z wyróznleniem PWSSP w todzi no Wydziale Grafiki w pracowni Stanisławo FIJołkowskleoo. 

Projektuje ploka1y filmowe. Współpracowała z Teatrem Stora Prochownia WoJciecha Siemiona - stworzy o 

scenografie do ok. 20 spektakli I ecitalł. Jest kostiumografem w Teatrze Telewlzii I tworzy sc~noorofle do Filmów 

mlodzlezowych. Poczawszy od .Karnawału 2000" no Torwarze proieklule ostlumy sceniczne do nolwlekszych 

koncertów Maryli Rodowicz. 

piotr jagielski 

Ukonczyl renomowano Szkołe Toneczno-Teatrolnq w Zurychu Tworzy choreografie do pokazow, prezen!ocli 

i przedstawień tanecznych. m.ln do proeromu .You Can Dance~ Brał udział w no!wlekszych produkcioch musicalowych 

w Europie - .tv1eliso", .Twis of Time· •• Space Dream·. Występował no estradach coleoo świata ze Szwajcarskim Baletem 

Kameralnym. Tancerz grupy taneczne! Luciano dl No ole. instruktor Europejskich Spot~ań Tanecznych Eourrola Dance 

Studio. 

pawet stankiewicz 

Uzyska dyplom z wyróżnieniem no Akademii Muzycznej w Gdańsku no wydziale ecfukacii muzycznej Współtwórca 

formocJI .Scena Bebe" I grupy .Kameleon". lioer l autor utworów z_espotu .Insomnia" Współautor muzyki do serialu .Tongo 

z aniołem·, spektaklu Krzysztofa Worlikowsk.lego .(A)pollonia" I tomiku Jac a Kaczmarskiego .Tunel" oraz_ oroniaeil 

piosenek do przedstawienia .Korowód wed!ug Morko Grechuty". l\łerownl~. muzyczny I orani.er recitalu Joanny 

Lewandowskiej -Zbudniewek .Moie podwórko". 

konrad kubicki 

Ukończył Akademie Im. Fryderyko Chopina w Warszawie. Gra no kontrabasie, gitarze basowe! i fretlessle. 

Współpracule m.in. z: Michałem Bajorem, Danuto Błozeiczy!<., Zbigniewem Namysłowskim W 2005 r na festiwalu .Nodzleie 

Warszawy" zespoi Lubowicz/Kubicki/Rasz Quortef uznany zastoi przez m1eslęcznlkJozz Forurn oraz Klub Jazzowy Tygmont 

za } oilepszy Zespól Jazzowy'. 

sz'dmon linette 

Rozpaczał studia na Akademii Muzycznej Im. Ignacego Jona Paderewskleoo w Poznaniu w !<.lasie perkusji. 

Po przeniesieniu sie do Warszawy kontynuował studio no Akademii Muzycznej Im. Fryderyko Chopina Jak.o pe1kusista 

nagrywał I występował w Telewlzil Polsklef, współpracował rn.in. z Jerzym Semkowem, Krzysztofem Pendereckim. Filharmonio 

Narodowa I Orkiestro Symfoniczna Opery Narodowej w Warszawie. 

fabian wł oda rek 

Ukoncz.ył A odemię Muzyczno w Warsz.owie. Wspó1pracuJe z teatrami Nowym, R01-moitoścl, Dramatycznym. Studio. 

Przygotował oprawę muzyczno do recltolt Edyty Jungowskiej, Aleksandry Popławskie!, Pawła Tucholskiego i Grażyny 

Rogowskiej. Należy do zespołu programu .)oko to melodia·. Współpracuje m.ln. z Edyto Geppert, Marylo Rodowicz. 

Justyno Steczkowsko. t<.omponuJe mulyke do spektakli teolralnych. 

barbara zielfńska 

Ukonczy.o Studium ChoreooraAI Scenlcznel w Krakowie. Jest tancerka I Instruktorem larica współczesnego. Wzreła 

udzrał w Festiwalu Młodych Choreoarofów podczas Lqaeckieoo La a Baletowego 2007. Uczestniczyła w Hnale IV edycll 

programu .You Can Dance·. Wystepuie w rnusłcolach .Awanturo w pie~le· w Teatrze Rampa oraz .Lody Fosse· w Teatrze 

Capitol. 

marcin olszewski 

Tancerz. Polskiego Zawodowego Towarzystwo Tanecznego. Posiada m!edzyriorodowa mistrzowsko Jose _5· 

Zdobywca Vice tv1istrza Pols~I Zawodowych Por Tanecznych I Grand Prix Polski. finolrsto wielu t~rnieJów zaoronfcznych. 

Uczestnik li t Ili edycll .You Con Dance·. Wystoplł w nlrnie .Kocha! r ończ" oraz wielu spektaklach tonecz.nych leotrów 

Buffo, Komedio. Capitol I Roma. 



ktoś do kochania 
muz. Wlodzlmle~ Korcz 

Dotod żyłam wolna la ptak. 

Z dnia na dzień, 

Z chmury na chmurę ... 

Los. jak piórko unosił mnie. 

Wiec lec1ołom. 
W dół albo w góre. 

Aż poczułam któregoś dnia, 

Ze Jui dość mam tego fruwania. 

I zamarzył się ciepły dorn. 

A w tym domu„. 

Ktoś do kochania. 

Ktoś do ochonia, 

Do całowania, 

Do przytulania w pochmurne drn, 
Do rozśmieszania. do pocieszania, 

No całe życie Ktoś. 

Czyli- Ty. 

Ktoś, to wysłucha. 

Szepnie do ucha. 

Dwa czułe słowa. 

Otrze łzy. 

Kto przy mnie będzie, 

Zawsze i wszędzie. 

Ktos tylko dla mnie. 

Właśnie Ty. 

I uśmiechnql się do mnie los, 

Gdy tok stałam w kolejce po szczęście, 

Zesłał miłość - rozmiar XU 
Wiec dlaczego wcioz chce czegoś wiecei? 

Czego leszcze do szcześclo broi--, 

Skoro w sercu słońce wcloż swieci? 

Czemu pragnę każdego dnia, 

Zeby zjawił sle wreszcie~. 

Ktoś Trzeci. 

Ktoś do kochania. 

Do przytulonlo, 

Ktoś, kto po nocach wciqi mi się śni. 

Do rozpieszczania. do kołysania, 

Kto mi wypełni noce I dni. 

Kto dom nasz zmieni 

W Centrum Wszechświata 

I kiedyś powie. 

Mamo I Total 

I będzie śmiał się do nos przez fzy, 

Nasz mały synek. 

Toki lak Ty. 

A zomios puenty będzie wyznanie: 

Nie drogi mężu, to nie sq żarty. 

Wiesz, gdy Ten Trzeci ciut nom podrośnie, 

To przydałby się jeszcze ... Ktoś.„ Cz.warty. 

Prezent od Mood Czoplns~iei Włod lm1erzo Ko czo dla syn o Doro y. 

śpiewnik 
wybrane piosenki wraz z akordami 



święty spokój 
muz. eweryn Krojews .1 

Kiedy będę mleć forsy Jak lodu, 

Kiedy poznam rozkosze zamęścia. 

Czy przybędzie mi trochę rozumu. 

Trochę szczescia? 

D 
Gdy sie wdrapie na szczyf ego swlota, 

Poznam lego I cz.ary, I mary. 

Czy prz.ybędzle mi trochę nadziei. 

Trochę wiary? 

A tymczasem leżę pod grusiq, 

No dowolnie wybranym boku 

I mam to. co na swlecie naJświetsze, 

Święty spokój._ 

A tymczasem leże pod gruszo. 

A swiat oboK płynie leniwie 

I niczego więcel nie pragnę, 

Wrecz przeciwnie ... 

Gdy zasłuzę no zbrodnie i kare. 

Kiedy wygram. co Jest do wygrania, 

Czy się bedo mi starzy molarni 

Jeszcze kłaniać? 

Gdy wybiorę sle w podróż do niebo. 

Gdy mnie zlożq w ostatnie pudełko. 

Czy przypomni się kamyk zielony, 

Stare szkiełko? 

f 

A tymczasem lezę pod gruszQ 

F 

Na dowolnie wybranym boku 

I n om to, co na świecie najświętsze. 

łl 

Święty spokój __ 

A ymczasern leie pod grusza. 

A świat obok płynie leniwie 

I niczego wiecei nte pragne. 

Wręcz przeciwnie„. 

·1 

I 

cichy wielbiciel 
muz. Poweł BetleJ 

Czasem dzwoni w środku nocy 

fJ'1 
nie wiadomo po co. 

Może oo uczucie do mnie dreczy. 

zwłaszcza noco. 

Jl 

Milczy długo i namiętnie no dowolny temat. 

Dziwny lakis 

albo nie ma nic do powiedzenia. 

o 
Cichy wielbiciel. liryczny prowokator. 

amblwalentny, niesmialy adorator. 

Czy ma zamiary dobre czy złe? 

1 

I czemu wybrał akurat mnie? 

Ironia losu„. 

Z takim niczego przezyć nie sposób. 

Nawet jeżeli kocha nad zyc1e, 

co z tego. skoro k..ocha 

zbyt skrycie? 

Czemu no mnie tak się zawziqł? 

Jestem jaka Jestem. 

Czemu właśnie mnie uczynił adresatko westchnień? 

Czy ośmielić go do zwierzeń. czy zniechęcić raczei? 

Duży kłopot sprawia taki małomówny facet. 

1 G7 
Cichy wielblclel. liryczny prowokator, 

E1 
ambiwalentny, nieśmiały adora or. 

Czy ma zamiary dobre cz.y złe? 

I c2emu wybrał akurat mnie? 

7 

Ironio losu 

Z takim niczego przezyc nie sposób. 

Naweł Jeżeli kocha nad i_ycie, 

co z tego, skoro kocha 

zbyt skrycie? 



\ 

I 

chmurtj nad głowa 
muz. Burt Bach rach 

Chmury nad głowo kłebia sie. 

Bo nieprzychy lne bywa czasem niebo. 

Lecz. .. odkąd ciebie mam. to 

Złych prognoz się nie boie. 
r 

Zoadnii dlaczeoo? No zgadnij_ 

Życie nie p eści mnie, to fakt, 

Lecz. nie chce orzeszyc. 

Mówlac. ie mam pecha. 

Bo obok mnie jest ktoś, kto 

Urnie s e do mnie 

Tak słonecznie uśmiechac. 

Gdy Idzie niż, rnzy deszcz. 

Ty przytul mnie I ochron. 

To tok dobrze przy sobie mieć 

Parasol oraz piorunochron! 

Na te deszczowe, szare dni, 

Na smutki, chandry, na życiowe klęsk i. 

Lek Jeden tylko znam. to: 

Ktoś toki czuły, ciepły, sllny I męski. 

Pogodny tak I kochany jak„. Tyl 

Jak to dobrze, przy sobie mieć 

Parasol oraz piorunochron. 

Więc. gdy zanosi się no deszcz. 

Gdy pierwsze krople kopia ml no głowę, 

Chcę. żebyś był tuż tuż. to ... 

Wtedy cl może o tym wszyslk m opowiem. 

c 
Wiec proszę bodi 

moim słońcem 

w takle dni. 

pogoda ducha 
u Ryszard Rynko s 

Rano wstaJesz zły, 

Wszystko z ciebie kpi, 

Nie chce cl się nic. 

Zwłaszcza żyć 

Więc biedny jesteś. bo 

Nie wiesz nawet. że 

Masz prawdziwy skarb ..• 

Skarb w postaci mniel 

f; 

Kto rozJaśnlo cl wszystkie szare dni? 

Kto nadzleJe ma oż do dno? 

D 
Kto rozśmiesza, gdy nie do śmiechu cl? 

E 1 
Wszystko to na siebie biorę lol 

D 
Bo mnie no uśmiech zawsze stać. 

Nie lubię zycio brać 

Zbyt serio, serio zbyt. 

D 
Bo 10 no przekor wszystkim tym, 

E 
Co zasmucaia świat. uśmiecham sie przez łzyl 

t'>lle rozmlenlaf mnie 
Na humory złe. 

Gdy dopadnie spleen. 

Nie top w szkle. o niel 

Dobry dla mnre bodi. 
Kochof. szanuf, chroń. 

Jo priy życiu cle 

Trzymam bqdż co bodil 

Niebo pełne chmur. 
Malkontentów chór 

Prze~onuie. ze oorzef fest nlz źle. 

Nim uwierzysz "'to, 

Nfm sre wtopisz w tło, 
Szybko no ratunek wzywal mnie! 
A fa - pooodo ducha two, 

otychmiast zlowlom sle. 
Gdy czule. ze cl ile. 
A la - iak wierny anioł stróz, 

Pocieszam clę co dnia. 
Beze mnfe oni rusz.. 

Bo mnie no uśmiech zawsze stać, 
Nie luble zycia brać 
Zbył serio. serio zbyt 

Bo 10 - pooodo ducha two, 

Gdy potrzebujesz. mnie, 
Po prostu zlawlom siei 

To mnie wymyślii dobry Bóo. 
Bys przez fo zycle złe 

Z nodzlelo przebrnac rnooł. 

To Jo no prze ór wszysł~lri lym, 

Co zasrnucolo śwlal. uśmiechom sie przez lzyl 



magia świat 
uz. Pewel Sfonll ew1cz 

Mogla Swiqt .. 

Znów gwiazdkowy zawrót głowy. 

W wonnie karp, bigos Jeszcze niegotowy. 

Ws lepach tłok, o zakupów listo długo ... 

Chyba morr1 Już iroche dosć, 

Magii Śwlot. 

Urwijmy się z teJ choinki chociaż raz. 

WyJedżmy gdzieś hen, odzie spokóJ, cisza, los. 

Zostawmy Jui ten cały kram. 

Mogla Swiqt ... 

Tylko Ty I Jo, kochanie. 

Czy ja wiem ... moi.e Leśniczówko Pranie? 

Pachnie świerk, o w kominku ogieri płonie. 

Tylko my. W tyle gdzieś 

Zostol świat. 

No powiedz: czy nom do szczęścia czegoś brak? 

A gdyby toi<. śnieg te) nocy wreszcie spadł. 

Otulił nas miękko iak szal. 

Magio Świat ... 
I znów rok zatoczył koło. 

Ty I ja. Pocałunki pod jemioło. 

Ciy Io źle, ie noJ!epiei nom we dwoje? 

Czy to grzech? 

Niech nom świat w prezencie śwlety spokój da. 

Wytchnoć niech pozwoli. pooddychać ciszo. 

Swieto na serca dwa„. 

Tylko tyle l oż tyle dostać chce. 

Cudów moc mogłoby sie nam przydarzyć. 

Ale„. szal O tym wolno tylko morzyć. 

Dzyń, dzyń, dzyń ... 

Do drzwi dzwoni iui rodzina. 

A ia chyba nie wytrzymam Magii Swfqt, 
Mogił Świqł. Mogli ŚwlqL 

w moim magiczntJm domu 
muz. jonun S robel 

W dziurawym bucie mieszka mysz. 

Nieźle go nawet urzQdzlło. 

Nigdy nie mówle iei: .A kysz!" 

I ona tei jest dla mnie miło. 

Bywa. ie wpadnie po sasiedlku 

pożyczyć chleba albo sera. 

albo pogadać o czymkolwiek. 

kiedy samotność nam doskwiera. 

W moim magicznym domu 

wszystko się zdarzyć może. 

Same zmyśloJo sie historie, 

sam sie rozgryza orzech. 

W moim magicznym domu 

O'I 
ciepło Jest I bezpiecznie. 

Gościu znużony, oośclu znudzony, 

Jeśli zabłqdzlsz kiedyś w te strony, 

zalrzyl tu do nas koniecznie. 

I 

'k 

Przeds owie cl Macieja kota. 

foscynuiqcy z niego facet. 

Całymi dniami tkwi w fotelu 

t lekceważy każda proce. 

Lecz niewotpliwq ma zaletę: 

ody spływa wieczór oronatowy. 

on słodko mruczy wprost do ucho 

noJbordzleJ senne bossa novy 

W moim magicznym domu 

wszystko sle zdarzyć moze. 

Same zmyślofQ sle historie, 

sam sle rozoryza orzech. 

Licho śpi w kącie cicho 

1 zegar tyl<.a serdecznie. 

Gościu znużony, gościu znudzony, 

Jeśli zabłqdzisz kiedyś w te strony. 

zajrzy! tu do nas koniecznie. 

Tu aj nikt z nikim sienie liczy, 

oaze1 nie czyta. plo ek nie słucha 

Tuta! Jest mi o I przytulnie, 

chocloi no świecie zawierucho. 

Chociaż w powietrzu wcloz cos f ruwo. 

głupieje z wiekiem staro Ziemio, 

lecz w moim domu, chwało Boou. 

nic mif'l10 zmian tych sle nie zmienia. 

W moim f'l1agicznym domu 

dzięki Cl. modry Boże. 

same zrnyślaio sle historie, 

sam sie rozoryzo orzech. 

W moim magicznym domu 

ciepło jest I bezpiecznie. 

Gościu znużony, oościu znudzony, 

Jeśli cl k edyś bedzie po drodze, 

zoJrzyi tu do nos koniecznie. 



remedium 
riuz Seweryn K.raJewsk1 

Światem zoczeła rzodzić 1esien, 

Topl go w zółci i czerwieni, 

A jo tak pragnę, czemu, nie wiem. 

o 
Uciec poclqgiem od Jesieni. 

G 
Uciec poclqgiem od przyjaciół. 

D 
Wrogów, rochun ów, telef o nów 

c 
Nie trzeba dłuoo sie namyśloc, 

Wystarczy ylko wybiec z domu, I 

Wsiqść do pociogu byle Jakiego, 

Nie dbać o booaż. nie dbać o bilet. 

ŚclskoJac w ręku kamyk zielony, 

Potrzeć. Jak wszystko zostaje w tyle 

W taka podróż chcę wyruszyc. 

Gdy podły nost ói I pogodo 

Zos owić ciebie, lóżko, szaf e, 

Niczego ml nie bedzie szkoda. 

Zegary stano niepotrzebne, 

Pogubię wszystkie kalendarze. 

W tako podróż chce wyruszyc, 

Tylko, czy kiedyś sie odważe? 

Wsiasć do pociaou byle Jakiego„. 

prognoza na jutro 
muz. Woje ech Korola~ 

Cze omy na słońce. na wyż, na cokolwiek, 

Co życie ociepli, rozJośnl. 

Tymczasem ;:.a oknem szarugi. zawieje 

I smutek spełnionych baśni. 

Prognozy no Jutro. po[utrze I dalei 

So mówioc oolednle dośc średnie: 

Znów bedo zadymy i fronty nizowe, 

Poza tym wclaz głupio I biednie. 

' 
Pogodę trzeba mieć w sobie, 

Prywatną pooode wewnętrzna 

I włoczać !o sob e lok swrotlo. 

Gdy chmury l bzdury się piętno . 

Uśmiechnij się gdzieś tam w środku 

I wymuś no sobie optymizm, 

I poczul Jak moc złudna traci 

r 
Me1eodetermlnfzm. 

So dni. ze oz nie chce sfe wyJSć spod pierzyny, 
By potkać sie z auro i reszta. 
Nostowiosi rodyj~o. lecz sluchać sle nie do, 

Bo w mediach lok zwykle złowieszczo 
Nie sieoai po flakon z lekarstwem no nerwy, 

Prozaku nie łykol ni bromu. 

Znasz przecież ten refren. 

Wiec zanuć oo obie, 
nim rano przekrociysz próo domu. 

Pooode trzeba mleć w sobie .. 
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SZEŚC W JEDNEJ 
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czas zrobił swoje 
muz. Seweryn KroJew kl 

Dziewczynko. kłórQ kiedyś byłam, 

Odwiedza mnie czosoml w snach. 

CzestuJe dropsem lub agrestem 

I patrzy no mnie. Jakoś tok ... 

Z niedowierzaniem w piwnych oczach. 

W zdumieniu ta dziecinnym trwa. 

Jakby nie mooła w to uwierzyć, 

Że._ Ja - to Ja, 

Że Ja -to Ja. 

To c:zos, kochanie, 

Zrobił swoJe, 

Do ładnie I solidnie. 

Każda dziewczynka to przechodzi, 

A potem_ troche brzydnie. 

To czas. kochanie, 

Zrobił swoJe 

I cofnQĆ go nie można. 

Pamletol o tym. 

Wróć do mamy. 

Na przyszłość bQdi ostrożna. 

Z pożółkłe) staref fotografii 

Uśmiecha sle znoloma twarz; 

Zabawne Jasne warkoczyki, 

A w oczach ten bezczelny blask. 

Pomletosz? - pyta - tamte wiosny. 
Wagary, flirty, pierwsze bzy 

I tego, który kochać nie chciał. 

Wlec do Qd sle za kare śni. 

To czas, kochanie, 

Zrobił swoJe, 

I depcze nam po pietach. 
On Jakoś nie zna sle no żartach, 

No żadnych :sentymentach. 

To cza , kochanie, 

Zrobił iwo e 
NaJlepteJ Jak potrafił. 

A ty - ty Wiecznie uśmiechnięta 

No tareł fotografii. 

W codziennym życia kołowrotku 

WclQz uywo ml sle Jakaś nić, 

Wlec trzeba wlQzoć koniec z końcem 
I mimo wszystko Jakoś żyć. 

W pośpiechu, podle, bez nadzleL 

Z dnia no dzień przeżyć byle Jak, 

A nOCQ pytać oż do świtu 

I po co tak? I no co tok? 

To czas. kochanie, 

Robi swoJe. 
Tra~łule nas Jak gości. 
On le ma złudzeń ani pytań 

I zadnych WQtpllwoścl. 

Bo c:zos nie pyta 
Tylko płynie 

I tworze wokół zmienia, 

Ąż l)aole widzisz. 

)a gomoło 
Zoitoło do stracenia. 


