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Przyjaciele pana Berangera: 

BOGUSŁAW KIERC 
Pan A., sprzedawca piosenek w rannych pantoflach 

pana Berangera, z laseczką 
- śpiewa Piękną Franię, Dobrego Boga 

WŁODZIMIERZ MACIUDZIŃSKI 
Pan B., sprzedawca majątku ruchomego pozostałego 

w mieszkaniu pana Berangera, w czterech 
kapeluszach, z dzwonkiem na szyi 

- śpiewa Szarego człowieczka, Klucze do raju, Stare odzieże 

RENATA KOŚCIELNIAK 
Panna z poduchami - śpiewa Markietankę, Moją babunię 

DOROTA ABBE 
Panna z tamburynem - śpiewa Markietankę, Moją babunię 

BOŻENA KRZYŻANOWSKA 
Panna z wachlarzem 

- śpiewa Markizę de Pretintaille, Bachantkę 

RADOSŁAW KAIM 
Chłopak z bębnem - śpiewa Króla Yvetot, Dobraną parę 

MICHAŁ CHOROSIŃSKI (gościnnie) 
Chłopak w zielonych okularach, w płaszczu 

- śpiewa Ucieczkę Muzy, Piosenkę przy kominku, Dobraną parę 

PIOTR ZALEWSKI 
Chłopak z krzesłem na szyi 

- śpiewa Sprawozdanie, Dobraną parę 

MARCIN PŁAZA 
Chłopak przy pianinie 

Cały zespół śpiewa piosenki: Dziady, Fortuna, U Honoraty, 
Żyję i umieram, Starość, W rydwanie Głupoty. 
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Mózg jest naszym tyranem, patologiczną 

naroślą na organizmie naszego animal

nego życia, nieustannie czynnym gruczołem, 

który sączy nam przeważnie smutek. Dopóki 

u dziecka panuje idealne równouprawnienie 

między głową a jej anatomicznym przeciwień

stwem, dopóty udziałem dziecka jest dosko

nałe szczęście. Niestety, mija to zbyt prędko 

i zaczyna się smutne samodzierżawie mózgu. 

Stan ten byłby nie do wytrzymania i skoń

czyłby się zapewne masowym samobójstwem 

świata. Otóż mózg, ponieważ jest bardzo 

inteligent ny, uznał, że trzeba dać nam trochę 

wytchnienia, i sam wymyślił sposób, za po

mocą którego możemy zakpić sobie z niego 

i zapomnieć na chwilę o jego istnieniu. Tym 

sposobem jest humor, najwyższy produkt 

mózgu, będący zarazem jego abdykacją. 

Słowem: „Kot koteczkę okaleczył, kot kotecz

kę będzie leczył" , jak mówi piosenka ludowa. 

Tadeusz Boy-Żeleński 

Tadeusz Boy-Żeleński, Śmiech, [w] Pisma, PIW, Warszawa 1959. 
Pierwodruk: Wi,adomości Literackie nr 39/1932 
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TADEUSZ BOY-ŻELEŃSKI 

Beranaer w stosześćdziesięciolecie urodzin 

Dnia 19 sierpnia 1780 r. przyszedł na świat jeden 
z najpopularniejszych - przez jakiś czas przynaj

mniej - pisarzy francuskich, autor, który swój bezpre
tensjonalny rodzaj wprowadził do literatury. Beranger 
stał się klasykiem piosenki. Piosenka była od wieków 
tradycyjna we Francji, żyła zarówno w chacie, jak 
w pałacu, na ulicy i w salonie, była żywą kroniką his
torii i obyczajów, czepiała się osób i wypadków, two
rzyła popularność lub rujnowała ją, ale zazwyczaj ro
dziła się i umierała wraz z okolicznością, która ją 
tworzyła. Była najczęściej bezimienna, przechodziła 
z ust do ust, przy czym ci, co ją powtarzali, nie trosz
czyli się o nazwisko autora. Rodziła się jak gdyby sama 
- z powietrza. Mnożyła się w epokach opozycji, walk 
z autorytetem, kwitła w XVI! wieku w czasie Frodny, 
aby ośmieszać Mazarina, kwitła przez cały wiek XVIII, 
w ciągu którego układali piosenki niemal wszyscy. 

Z Berangerem weszła do literatury, ba, nawet 
wzniosła się na wyżyny, o jakich się jej nie śniło. Był 
moment, gdy Beranger był nie tylko najpopularniej
szym człowiekiem we Francji, ale gdy wielu - i to nie 
byle jakich - uważało go za największego poetę, za 
tego, który ma największe widoki trwania. A było to 
w najświetniejszej dobie poezji francuskiej, kiedy żyli 
i tworzyli Hugo, Lamartine, Vigny, Musset! Potem 
przyszło dość drogo zapłacić piosenkarzowi za to wy
wyższenie, do którego ów skromny i prosty człowiek 
nie miał pretensji. Przyszły inne czasy, inni ludzie, 
inne szkoły poetyckie, przestano Berangera śpiewać, 
piosenkę jego, odłączoną od melodii, wyrwaną z atmo
sfery, oderwaną od aktualności, krytyka zaczęła roz
bierać i sądzić surowo i dość niesprawiedliwie, mierząc 
ją miarą klasycznej doskonałości. Ale i to minęło; po 
latach piosenka Berangera odzyskała prawo do życia 
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bodaj jako wspomnienie epoki, jako świadectwo siły 
ulotnego i lotnego słowa. I także jako stylowe cacko. 
Ale zdarza się czasem, że jakaś piosenka Berangera, 
rzucona znienacka z estrady, nabiera jakby rumieńców 

nowej aktualności. 

Beranger - jak Molier, jak Wolter - był dzieckiem 
Paryża, urodził się w domu prostych ludzi. Dziec

kiem oglądał zburzenie Bastylii, chował się u ciotki 
na prowincji i w szkole, założonej wedle zasad Russa. 
Potem był zecerem; zbliżywszy się w ten sposób do li
teratury, już objawiał żywe do niej skłonności, kiedy 
ojciec - z gatunku „ojców marnotrawnych" - powołał 
go na pomocnika w podejrzanym banczku, który zało
żył. Beranger opowiada nam naiwnie w swojej auto
biografii, ile cierpiał spełniając te funkcje i jak się 
cieszył, kiedy banczek zbankrutował. Z kolei ojciec 
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założył wypożyczalnię książek; młody człowiek znów 
znalazł się w swoim żywiole - w książkach. Już pisze, 
pisze elegie, libretta, poematy. Dzięki poparciu Lucja
na Bonaparte dostaje jakąś skromną posadkę; odtąd 
może się oddać rodzajowi literatury, w którym czuł 
się najswobodniej - piosence. Pierwsze piosenki jego 
obiegają w rękopisach, tę i ową powtarza cały Paryż, 
Beranger sam śpiewa je w „Caveau" (piwnicy), rodzaju 
klubu piosenkarzy. 

Ale nie od razu Beranger znalazł nutę, która miała 
stworzyć jego sławę. Okoliczności jeszcze nie na

deszły. Było to w pełni Cesarstwa; Napoleon, którego 
piewcą miał się stać Beranger po jego upadku, wów
czas, potężny i bliski, mniej budził entuzjazmu. A cen
zura cesarska nie znała żartów! Mimo to Beranger 
już zdobył sobie popularność paroma piosenkami nie
winnie „opozycyjnymi", sławnym Królem Yvetot, z któ
rego sam Napoleon raczył się uśmiechnąć, nie mniej 
sławnym Senatorem i innymi. Ale na ogół w tej epoce 
piosenka jego sławiła przeważnie uroki wina, młodości 
i śmiechu, łatwych miłostek, swobody ducha na podda
szu oraz filozofie swoistego epikureizmu, zaprawionego 
wolteriańskim nieuszanowaniem. 

Przychodzi rok 1814, potem 1815. Klęski Napoleona, 
bohaterska obrona Francji, inwazja, powrót Burbo

nów, wprowadzonych na tron obcym bagnetem; Bur
bonów, wiodących z sobą zgraje zbankrutowanych 
emigrantów-arystokratów, traktujących Francję jak 
swój odzyskany folwark. Wszystko to panoszy się, puszy, 
obławia się, rządzi i wyprawia bankiety w rocznice, 
które były dla Francji rocznicami klęski i najazdu. 
I tu przychodzi do głosu piosenka Berangera, dobro
duszna, ale zjadliwa, lotna, dowcipna, celna, niewy
czerpanie pomysłowa w sarkazmie. Jest na ustach 
wszystkich, obiega Paryż, Francję . Chłoszcze bezlitoś

nie nowych panów kraju, drwi, ośmiesza, rozbraja 
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wesołością, czepia się uszu melodią, refrenem. Zarów
no wielbiciele, jak wrogowie Berangera zgadzają się 
w opinii, że nic tak skutecznie nie przygotowało upad
ku Burbonów, jak ta piosenka. 

Zarazem ten sam piosenkarz, który wprzód żywił 
dość letnie uczucie do Napoleona-cesarza, teraz zna
komicie wyzyskuje legendę Bonapartego jako broń 
przeciw burbońskiej reakcji. W postaci „małego ka
prala" i jego starej gwardii gloryfikuje lud francuski, 
poprzez epopeję napoleońską sięga niejako do jej po
czątków - do rewolucji i jej bohaterów armii ludowej. 
Poezja Berangera w tej epoce pogłębia się i nabiera 
silnych nieraz akcentów społecznych. 

Reakcja wścieka się - ale wobec ulotnej piosenki 
jest bezsilna. Jak ją schwytać, jak zdławić, jak za
bronić śpiewać i śmiać się w każdym domu. Skazują 
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Berangera kilkakrotnie na więzienie, wychodzi z niego 
z wielokrotnie wzmożoną popularnością; skazują ubo
giego piosenkarza na dziesięć tysięcy franków grzywny, 
w parę dni Paryż pokrywa te kwotę w drodze subskryp
cji. I Beranger jeszcze rośnie. Piosenka jego na wiele 
lat naprzód brzemienna jest Historią. Bo jeżeli wszy
scy mu przyznają, że nikt tak jak on nie przyczynił 
się do upadku Burbonów, z drugiej strony - co mniej 
mu chwalą - nikt tak nie przygotował bezwiednie Dru
giego Cesarstwa i Napoleona III jak on swoim kultem 
upadłego cesarza. 

Kiedy przeszła rewolucja lipcowa r. 1830, która 
w znacznej mierze urzeczywistnia - zdawałoby 

się - ideały piosenkarza, Beranger niezawodnym wę
chem popularności odgadł, że trzeba mu zamilknąć. 
Nie był stary, miał lat dopiero pięćdziesiąt. Pisał jesz
cze piosenki od czasu do czasu, ale ich już nie wydawał. 
Czuł, że czas ich minął, że teraz, kiedy ideał oparł się 

o wszystkie niebezpieczeństwa rzeczywistości, satyra 
obróci się z kolei przeciwko tej mieszczańskiej demo
kracji. Pisząc po dawnemu dalej, rychło zdepopulary
zowałby się i wyszedłby z mody; milcząc obrastał w sła
wę, a miał się nią cieszyć długo, bo żył aż do roku 1857. 
Do popularności piosenkarza przyczyniła się jego szcze
ra bezinteresowność, jego godna postawa życiowa. 

Uchylał się od wszystkich odznaczeń i godności, mo
gąc np. łatwo zostać członkiem Akademii - nie chciał, 
chciał pozostać tylko piosenkarzem. I jak nazwisko 
jego zrosło się z pojęciem piosenki, tak w twórczości 
Berangera piosenka dosięgła szczytów potęgi i chwały. 

Tadeusz Boy·Żeleński, Szkice o literaturze francuskiej, PIW 1956. 
Pierwodruk: Czerwony Sztandar nr 277/1940 
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MARTA STEBNICKA 

List do Pana Piotra Jana de Beransera 
Wielce Szanowny Panie Beranger! 

Pomimo, że dzieli nas od daty Pańskich urodzin 
przeszło dwieście lat, a od miejsca, w którym przy

szedł Pan na świat przeszło tysiąc kilometrów, to 
wbrew Pańskiej wiedzy - o ile nie pominiemy, oczywiś
cie, kontaktów astralno-metafizycznych - udało mi 
się zawrzeć z Panem pewien układ, dający mi prawo 
do prawdziwej przyjaźni. 

Pewno jest Pan zdziwiony tym listem ... Chociaż, 
znając pańską biografię wiem, że nie należał Pan do 
ludzi, którzy dziwią się i dają zaskakiwać. A i listów 
otrzymywał Pan sporo. 
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N asze pierwsze spotkanie w Paryżu ... Przypadkowe, 
bez żadnych pośredników, bez przewodnika turys

tycznego. Nagle, w tłumie ludzi przewalających się 
przez piętra Galerie La Fayette, w targowisku wrzas
ków i reklam, usłyszałam nieco staroświecko śpiewaną 
piosenkę. Był to Król Yvetot. A potem riad Sekwaną, 
u bukinisty przy Ponf Neuf, zobaczyłam pierwsze nu
ty Pańskich piosenek i pierwszy Twój portret, Panie 
Beranger. Stary miedzioryt przedstawiał niewysokiego 
człowieka, dość otyłego, z obfitym, zaczynającym się 
już pod pachami, brzuszkiem. Przechylał kokieteryjnie 
główkę o wysokim czole, po bokach miał długie, pra-
wie do ramion, włosy, mądre, roześmiane oczy. Jedną 
rękę trzymał w kieszeni jasnych, szerokich portek, 
drugą miał opartą o książkę (a może to były nuty?), 
leżącą na krzaku róż. Ten portret wisi w moim pokoju 
nad szablą mojego ojca z 1939 roku. 

Takie były nasze pierwsze spotkania paryskie ... 

Czy Pan wie, że Pana grobowiec na Pere-Lachaise 
pęka? Szparę ściany rozsadzają gałązki krzewiny 

zasianej przez dobre ptaki. Ten grobowiec, z wielkim 
napisem: „Narodowy Poeta Francji", musiał być kiedyś 
imponujący. Czas jakiś temu otrzymałam od jednego 
z moich przyjaciół fotografię Pańskiego grobowca. Wy
gląda lepiej niż w czerwcu 1989 roku, kiedy ze skrom
nymi kwiatami odszukałam Pański pośmiertny apar
tament. Na szczycie pewnego rodzaju piramidy z blo
ków kamiennych umieszczone są dwa medaliony 
z profilami Pana i Pańskiego przyjaciela - Manuela. 
Medaliony zachodzą na siebie tak, jakby nie chciały 
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być rozłączone. Manuel musiał być kimś bardzo bliskim ( 
i ważnym w Pana życiu. Był żołnierzem-ochotnikiem 
w 1 795 roku, członkiem izby deputowanych, wyrzuco- I 
nym zeń większością głosów w 1823 roku. Zmarł 
w sierpniu 1827 roku. Napis na jego tablicy brzmi: 
„Wczoraj oświadczyłem, że nie poddam się, chyba, że 
mnie usuną siłą. Dziś podtrzymuję moje słowo. 
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4 marca 1827 roku". Pod tą tablicą druga płyta i na
pis: „Beranger - narodowy poeta urodzony w Paryżu 
19 sierpnia 1780 roku. Zmarł 16 lipca 1857 roku." 
I dalej tekst: „Życzeniem moim jest być pochowanym 
w grobowcu mego przyjaciela Manuela". 

A panna Nicole Judith Frere? Pańska wierna towa
rzyszka, metresa, przyjaciółka, sekretarka, gos

podyni, z którą znaliście się niemal od dzieciństwa? 
Jak to z nią było? Z nią i z Panem? Odnoszę wraże
nie, że nie chce Pan rozmawiać ze mną na ten temat. 
Czy dlatego, że jestem kobietą i interesuję się Panem? 
Czy to lojalność wobec wiernej kochanki? 

Judith umarła, mając siedemdziesiąt osiem lat, 
raptem trzy miesiące i osiem dni przed Panem. Nawet 
zdecydowaliście się - późno, bo późno - zamieszkać 

razem. Pan miał wtedy pięćdziesiąt , a ona pięćdzie
siąt siedem lat. To niedobry wiek dla kobiety. Trzeba 
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mieć dużo zaufania i odwagi (zwłaszcza w tamtych 
czasach), żeby zdecydować się po wielu burzliwych 
latach na taki krok. Oboje mnie zadziwiacie. Judith 
musiała być nie tylko wierną i atrakcyjną partnerką, 
ale mądrą i tolerancyjną kobietą. Zawsze z pewnej 
odległości starała się czuwać nad Pańskim losem. 
Wymagało to taktu i mądrości. 

Czy ta starzejąca się, zreumatyzowana dama mogła 
dać Panu jeszcze odrobinę radości? Bała się prze

ciągów, owijała głowę dwunastoma czepkami kładzio
nymi jedne na drugie i jeszcze blond peruką gęstych, 
fryzowanych loków. Z biegiem lat miała coraz większy 
wpływ na Pana. Przygotowywała Pana do roli narodo
wego poety. Czy naprawdę chciał Pan tego? Czy takie 
były Pana ambicje? Nie jestem tego pewna. 

Z zapałem, niemal krzycząc, pisał Pan w 1809 ro
ku: „„ .jaka ona piękna i dobra!" To zresztą również 
opinia wszystkich Pańskich przyjaciół. Potrafiła ich 
oczarować, nie będąc kokietką. Posiadała sztukę kon
wersacji wielkiej damy. Z takim samym wdziękiem 
i kulturą mówiła o poezji, jak umiejętnie i cierpliwie 
słuchała dyskusji lub frywolnych wierszyków. Wiedzia
ła, że bez przyjaciół i wesołej kompanii, bez niekończą
cych się biesiad, nie było dla Pana życia. Pana dom 
był zawsze pełen przyjaciół - tych przeklętych głup
ków, wielbicieli i obżartuchów śpiewających Pańskie 
piosenki. 

Czy istniał i istnieje sposób na to, jak być wesołym? 
Z jakiej kieszeni wyciągnąć dowcip, piosenkę, któ

ra rozwesela? Czy możemy dziś wyobrazić sobie to 
szaleństwo radości, które was ogarniało, kiedy byliś
cie razem, kiedy hojnie rozdawaliście radość życia, 
dzieląc się nią z całym światem? 

Kochany Panie Poeto, drogi Przyjacielu, najbardziej 
zbliża nas właśnie ta zaraźliwa ochota do śmiechu i do 
radości, którą chcemy podzielić się z innymi. 
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Pańska Judith nie była szaloną Lizetką, szczodrze 
rozdającą wdzięki i wybuchającą rozkosznym 

śmiechem. Tą Lizetką, która żyje w Pańskich piosen
kach. Czy Lizetka była wymyślona? A może istniała 
naprawdę - ot, taka przelotna miłostka bez zobowią
zań - i została na zawsze w piosence. Rozebrana 
z atłasów i koronek, w skromnej sukience, nieskrom
nie podnosząca nieco za wysoko spódniczkę i rozpina
jąca nieprzyzwoicie gorset. A Judith? Dlaczego tę 
wierną towarzyszkę i kochankę pozbawił Pan życia 
w poezji? Dlaczego w żadnej formie nie zanotował 
Pan tego uczucia? Czy ta nieskrępowana wesołość by
ła obca Pańskiej metresie? To niemożliwe. Nie mogła
by istnieć przez tyle lat w tak bliskiej zażyłości z Pa
nem. Przyznaję, miała groźną rywalkę - Lizetkę , 

która bezczelnie rozpychała się swoim atrakcyjnym 
kuperkiem w całej literaturze XIX wieku i na pewno 
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wzbudzała większą sympatię niż wierna, starzejąca 
się z latami kochanka. 

Zdumiewa mnie, że przetrwaliście razem przy sobie 
tyle lat, tak blisko, nie zostawiając żadnych śladów 
tej miłości. Tak, jakby to było oczywiste i nie wyma
gało komentarzy literackich. 

W końcu 1821 roku Pan, ulubieniec paryskiej ulicy 
i salonów, rozpieszczany przez przyjaciół i wiel

bicieli, po prostu siedzisz w ciupie ... Odebrano Ci wol
ność za kilka piosenek i wierszy, mówiących o minionej 
chwale Napoleona, napisanych, ot tak, dla podniesie
nia ducha w narodzie, dla śmiechu, dla dobrej zabawy, 
dla kpiny, przeciw głupocie , tępocie , ludzkiej próżności 
i niesprawiedliwości . W dniu rozprawy zebrały się 
tak wielkie tłumy, że sędziowie musieli wchodzić do 
sądu przez okno po drabinie. Sala sądowa czcigodne
go Pałacu Sprawiedliwości nigdy nie była świadkiem 
takiej wrzawy, krzyków i takich kpin z ławy przysię
głych. Skazano Cię na trzy miesiące więzienia , 500 
franków grzywny, zniszczenie skonfiskowanych egzem -
plarzy wierszy oraz pokrycie kosztów druku obwiesz
czenia o Pana uwięzieniu w ilości tysiąca egzemplarzy. 

Czy Pańscy towarzysze młodości i przyjaciele tak 
samo jak Pan, Panie Poeto, czuli potrzebę nieza

leżności i wolności? Czy oni też , tak jak Pan, zdolni 
byli do tej szalonej, bezinteresownej miłości Francji? ... 

W więzieniu Św. Pelagii miałeś swoją celę nr 9, 
przyjmowałeś w niej liczne wizyty, goście nie da

wali Ci chwili spokoju, musiałeś im nawet wyznaczać 
godziny. Minister spraw wewnętrznych i prefekt policji 
po raz pierwszy w swoim zawodowym życiu znaleźli 
się w tak niewygodnej i zabawnej sytuacji zmuszeni 
do wydawania przepustek dla odwiedzających Cię 
w ilości, której nie przewidzieli. Zezwolenia te obej
mowały też podarunki i wiktuały, które przesyłano 
Ci z całej niemal Francji. Twoje ulubione potrawy, 
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smakołyki, słynne korniszony pani Berard (swoją dro
gą ciekawe, jak ona je przyrządzała , bo często Pan 
o nich wspomina), kosze najlepszych win z Burgundii 
i Włoch, owoce, sery, dziczyznę, likiery ... Przez trzy 
miesiące otrzymał Pan tyle dowodów uznania, sympa
tii i uwielbienia. Pisano na Twoją cześć ody, śpiewano 
o Tobie piosenki, a Pan dziękował wierszami, listami 
i kupletami. 

W 1828 roku wytoczono Panu drugi proces za tom 
zawierający 34 piosenki, z których kilka atakowało 
władzę królewską i jej aparat administracyjny. Mimo 
nacisku przyjaciół nie wycofał Pan zbioru wierszy, 
bronił Pan swojej niezależności . To był już inny proces 
niż ten w 1821 roku. To był proces przeciwko narodo
wemu poecie, którego cała Francja darzyła szacunkiem 
i miłością nie tylko za porywające jej serca wiersze 
i piosenki, ale za odwagę , bezinteresowność i czyste 
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ręce reprezentanta narodu. Tym razem był to proces 
przeciwko narodowi. Pana sprawa uderzała w honor 
Francji. 

W dzień rozprawy dwieście osób wdarło się do prze
pełnionej sali rozpraw tłukąc szyby i drąc ubrania. 
A Pan, przedzierając się przez tłum, krzyczał: „Pano
wie, panowie, nie zacznie się beze mnie!". Wyrok? 
Dziewięć miesięcy więzienia, dziesięć tysięcy franków 
grzywny oraz koszty procesu. Suma była poważna. 
Karę zapłacono ze składek publicznych. Wyrok wy
wołał groźną reakcję ulicy. Raport policji zachowany 
w archiwach opisuje protesty studentów paryskich 
w dzielnicy łacińskiej, ubliżające Jego Królewskiej 
Wysokości. 

Dziewięć miesięcy w warunkach upokarzających 
człowieka to dużo, mój Przyjacielu. Trzeba ogromnego 
hartu ducha, dumy, poczucia własnej wartości i humo
ru, żeby przeżyć taki okres, nie wzbudzając litości 
i współczucia, nie prosząc o pomoc dla siebie. Tak, 
prosiłeś, ale o pomoc dla współtowarzyszy więziennych 
zatrzymanych często bezprawnie i bez sądu. Korupcja 
w Paryżu w tych latach osiągała apogeum. 

I znowu jak u Św. Pelagii - wizyty, obiady, dowody 
miłości i uwielbienia. Odwiedzali Cię najwięksi tych 
lat: Wiktor Hugo, Aleksander Dumas. Dowody soli
darności przekazywali: Chataubriand, Sainte Beuve, 
Marimee, Musset i wielu innych. 

W 1829 roku wychodzisz na wolność. Wieczór był 
pogodny, wrześniowe gwiazdy świeciły nad Paryżem, 
ulicami w stronę Pól Elizejskich i Opery ciągnęły po
wozy, na rogach stały znajome Lizetki„. 

<;a va bien, Monsieur Beranger? 

Drogi Przyjacielu, przez kilka lat przesyłałeś mi 
przez specjalnego gońca, jakim jest przypadek, 

różne dokumenty, listy, papiery, zapiski rozrzucone po 
muzeach, archiwach i starych książkach„. Naprawdę 
byłeś bardzo łaskawy, bo wybrałeś aktorów, najlepszą 
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profesję, z którą można przeskoczyć barierę historii 
i znaleźć okruch wartości żywych dla Ciebie i dla nas. 

Każde miasto, podobnie jak Twój Paryż, ma swoje 
tajemnice, jakieś schadzki nocne z Muzami, szepty, 

krzyki, chichoty. I teatr, jego żywy organizm rozgrzany 
wydarzeniami czasu, i serce, którym jest scena - są 

jedną z tajemnic i zadziwień, że jeszcze żyjemy, jesz
cze ryzykujemy i podejmujemy walkę dobra ze złem 
w kategoriach moralnych i etycznych. Tego serca nie 
wolno zamordować zniewoleniem, hasłami ekonomii 
i polityki. Tego serca nie wolno zesłać na emeryturę. 

Drogi Panie Beranger, jestem pewna, że przyjmie 
Pan moje i aktorów zaproszenie i przybędzie na nasze 
wrocławskie przedstawienie. Nie opuści nas Pan. Na to 
spotkanie z Panem ubrałeś nas w karnawałowy kos
tium śmiechu i kpiny. Czekamy na Pana. Kiedy pod
niesie się kurtyna, znajdziesz nas Pan na scenie 
w zalotach z Momusem. 

f ubił Pan tak oto kończyć listy do bliskich: 
I. „Mille ami tie, je suis toujours de coeur tout a toi ... " 

List pisany w Toruniu w 1993 roku. 
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LUDWIK JERZY KERN 

Marta Stebnicka 

Poznałem wiele egzotycznych miast na całym świe
cie, a nigdy nie byłem w takich dwóch szalenie 

ważnych miastach jak Lwów i Wilno. I głupio, i przy
kro było mi z tego powodu, ale na szczęście los mi to, 
częściowo przynajmniej, wynagrodził. Nie udało mi 
się dotrzeć do Lwowa (chociaż w czasie wojny byłem 
już bliziutko), wobec tego Lwów przyszedł do mnie, 
i to w nadzwyczaj atrakcyjnej postaci. W postaci istoty 
rodzaju żeńskiego, urodzonej właśnie w tym uroczym 
mieście. Sądząc po jej budowie, łatwo mi uwierzyć, że 
było to miasto pięknie zbudowane, za którym można 
tęsknić całe życie. 

A poznaliśmy się zupełnie przypadkowo na wiosnę 
1950 roku. Początek maja, śliczna pogoda, a do

koła kwitnący, absolutny stalinizm. Czy tak się mogła 
zaczynać bajka w tamtych czasach? Okazuje się, że 
mogła. Na początku maja urządzano wtedy, jak Pol
ska długa i szeroka, „Dni Oświaty, Książki i Prasy". 
Montowano ekipy aktorów, pisarzy, dziennikarzy, pio
senkarzy oraz innych kuglarzy i kierowano je gdzieś 
w teren. Do szkół , świetlic, bibliotek, domów kultury 
i tym podobnych instytucji. Zakłady pracy były zobo
wiązane do zapewnienia środków transportu, jakimś 
ta]emniczym kasjerom zlecano płacenie, przeważnie 
kiepskich, honorariów. I karuzela się kręciła. 

W ten sposób z paroma jeszcze kolegami wierszo
kletami znalazłem się w omnibusiku, który na wet nie 
był „nysą" ani „żukiem", a jakimś ich bardzo wczesnym 
protoplastą, kiwającym się na wszystkie strony. Do 
tego samego omnibusiku załadowała się także ekipa 
aktorów z Teatru Słowackiego. Teatr Słowackiego to 
była wtedy potęga . Wśród kilku pań znajdowała się 
również - Ona. Do głowy by mi nie przyszło, że mogę 
ją kiedyś poznać. Grała same główne role, a uroda 

20 

i młodość aż z niej kipiały. Okazało się, że obie ekipy 
mają z sobą występować i że te występy odbędą się 
w szkole podstawowej w miejscowości Gdów. O Gdowie 
oboje wiedzieliśmy tylko jedno, że mianowicie urodził 
się tam Ludwik Solski, który naprawdę nazywał się 
Sosnowski. To wystarczyło zupełnie do pierwszej, nic 
nie znaczącej wymiany zdań. Potem każdy wykonał 
swój repertuar. Ona recytowała Mickiewiczowską 
Panią 1ivardowską, rozdano nam po kwiatku, pani 
kierowniczka w gorących słowach podziękowała i znów 
znaleźliśmy się w skrzypiącym omnibusie, żeby poko
nać te 30 kilometrów do Krakowa. W ciemności pod
śpiewywałem: „Tajoj ta Gdów, to miasto snów". Doje
chaliśmy szczęśliwie, był wieczór i nie bardzo nam się 
wszystkim chciało iść do domu. Poszliśmy potańczyć. 
Bajka zaczynała żyć własnym życiem. 
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Szały szałami, impulsy impulsami, ale pobraliśmy 
się dopiero po czterech latach. O wiele później 

wynaleźliśmy własny system ekonomiczny, coś w ro
dzaju finansowego perpetuum mobile. Był to system 
dwuosobowy. Polegał on na tym, że ja pisałem, a ona 
śpiewała. Mówiła mi na przykład przy obiedzie: „Słu
chaj, jest mi potrzebna taka a taka piosenka". Ja na 
to: „Dobrze, ale to będzie kosztowało (na dzisiejsze), 
powiedzmy, pięćset złotych". Uważała, że to dużo, ale 
w końcu się godziła. Dostarczałem jej piosenkę, ona mi 
te pięćset złotych wypłacała, ja jej te pięćset złotych za
raz dawałem na życie , ona je sobie odkładała na następ
ną piosenkę , i w ten sposób funkcjonowaliśmy całkiem 
nieźle za te jedyne pięćset złotych przez dłuższy okres. 

Miewaliśmy również wspólne występy. Po jednym 
z nich, kiedy odpowiadaliśmy na pytania zadawane 
z sali i atmosfera była dość swobodna, jedna z pań 
zapytała: 

- Proszę pani, czy pani może mi powiedzieć, jak to 
jest z poetą w łóżku? 

Marta na to odpowiedziała w ciągu sekundy: 
- Proszę pani, tak samo jak z każdym innym, tylko 

poeta w trakcie tego - rymuje. 
Czy ma jakieś słabości? Pewnie że ma. Są to słabości 
pełne kobiecego wdzięku. Jako początkująca kierow
czyni automobilowa podjechała swoim „maluchem" 
pod nasz osiedlowy sklepik, ufundowany nieco na po
chyłości. Weszła do środka, a kiedy wróciła do pojazdu, 
wehikuł był cofnięty o parę metrów niżej. N a szczęście 
przyjęły go w objęcia miejscowe krzewy i nic mu się 
groźnego nie stało. Na moje pytanie, dlaczego nie za
ciągnęła ręcznego hamulca, odparła z urzekającą 
szczerością: „Słuchaj, przecież wysiadłam tylko na 
chwilę, żeby kupić kilo cukru". 

Ma doskonały gust, jeśli chodzi o garderobę. 
W kuchni też . Gotuje świetnie, chociaż, muszę przyz
nać, że potrafi, na szczęście rzadko, wyprodukować 
wysokogatunkowy czarny węgiel z najlepszego gatun
ku polędwicy. 
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Jest jeszcze sprawa pokrywek. Niby drobiazg, de
talik, głupstewko. Ale problem jest. Nie jest po prostu 
w stanie dobrać odpowiedniego kalibru pokrywki do 
rozmiaru garnka. Wskutek tego te pokrywki bez przer
wy spadają z garnków, robią potworny huk, lądując 
na posadzce i przy okazji defasonują się kompletnie. 
Stają się kwadratowe, ośmiokątne czy nawet dziesię
ciokątne. Bezpowrotnie tracą te swoje okrągłości , tak 
charakterystyczne dla pokrywek, Co ciekawe, zaczy
nam w tym wszystkim podejrzewać pewne uwarunko
wania genetyczne. Przypominam sobie bowiem, że 
w kuchni mojej belle mere, jak to się ładnie po fran
cusku określa, jednej z najpiękniejszych kobiet swo
ich czasów, a już na pewno najpiękniejszej , według 

lwowiaków, we Lwowie, też trudno było natrafić na 
pokrywkę o idealnie zaokrąglonych kształtach . 

Ludwik J erzy Kern, Moje abecadłowo , 

Wydawnictwo Literackie, Kraków 2000. 
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Mecenat 
Samorządu 
Wrodawia 

W3' 

PRODUCENT SOKÓW, SYROPÓW OWOCOWYCH, 
NAPOJÓW, KONCENTRATÓW 

52-327 Bielany Wrocławskie 
ul. Wrocławska 52, tel./fax (071) 311 27 31 
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Kierownik techniczny 
Asystent scenografa 

Kierownik sceny 

Kierownik pracowni: 
akustycznej 

oświetleniowej 

krawieckiej 

dekoratorskiej 

Rekwizytor 

Kierownik Biura Promocji 
i Sprzedaży 

Koordynator pracy artystycznej 

Kierownik działu literackiego 
redakcja programu 

Sekretarz literacki 

Opracowanie graficzne 
programu 

Witold Turski 
Bajka Tworek 
Marian Wołczewski 

Maciej Prosek 
Zbigniew Sus 
Waldemar Krawczyk 
Joanna J ąkalska 
Oskar Łowicki 

Jarosław Damian 

Bożena Owczarzak 

Agata Ganiebna 

Anna Błaszczak 

Krystyna Kozioł 

Studio Grafiki 
Reklamowej IMPRESJA 

Wszystkie grafiki zamieszczone w programie pochodzą 
z książki Chansons de P.-J. de Beranger, Paryż 1866. 

Wrocławski Teatr Współczesny 
im. Edmunda Wiercińskiego 
50-132 Wrocław, ul. Rzeźnicza 12 

tel. (071) 358 89 OO 

Informacje o repertuarze i rezerwacja biletów 
w Biurze Promocji i Reklamy 

od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00. 
tel./fax (071) 344 37 62, tel. (071) 358 89 20 

Kasa biletowa czynna od wtorku do soboty 
w godzinach 10.00-13.00 i 14.00-19.00; 

w niedziele i święta w godzinach 17.00-19.00 
tel. (071) 358 89 20 

Informacje o teatrze w Internecie 
www. wrocla w. plan. pl 

UWAGA: Podkreś lone numery telefonów będą aktualne od stycznia 2001 roku. 





Teksty piosenek: 
Piotr Jan de Beranger 

Autorzy przekładów: 
Elżbieta Zechenter-Spławińska, Leszek 
Długosz, Jeremi Przybora, Sat.-Hum., 
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Choreografia 

LESZEK CZARNOTA 



I' 

Szanowni Państwo, 

dzisiejszy spektakl „Piosenek pana Beran

gera "jest jednym z cyklu pokazów przed

premierowych tego przedstawienia. 

Zdecydowaliśmy się na taką, popularną 

w innych krajach, formę prezentacji, chcąc 

poznać Państwa opinie i wrażenia przed 

oficjalną premierą. Ta zaś nastąpi wtedy, 

kiedy pani Marta Stebnicka, twórczyni 

przedstawienia, wyłączona z ostatnich prób 

przez poważną chorobę, wróci do nas i osta

tecznie „pobłogosławi" swój spektakl, biorąc 

pod uwagę Państwa reakcje na tę muzyczną 

opowieść o Piotrze Berangerze i jego piosen

kach. 

Wtedy też będzie nam bardzo miło gościć 

Państwa raz jeszcze na tym przedstawieniu. 

Dyrekcja Wrocławskiego Teatru Współczesnego 
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DZIADY (LES GUEUXJ 
tłum. Jeremi Przybora 

Kto na dziady w strachu bladym 
zszedł, niech lęk porzuci, bo 
wynik takiej eskapady 
tylko uczłowieczy go. 

Dziadowi dziad 
jest bliski, jak brat, 
dziad kocha ten świat, 
niech żyje dziad! 

Strof nie szczędźcie, poematów, 
golcom, co nie mają nic, 
a Fortuną gardźcie za to, 
że nie karmi ich jej cyc! 

Dziadowi dziad ... 

I to szczęście bywa słodkie, 
co je bieda umie nieść, 
klnę się na mą gołą ciotkę 
i wesołą moją pieśń! 

Dziadowi dziad ... 

Na Parnasie bida szczera 
za pradawnych trwała dni -
całym mieniem dla Homera 
były sakwa oraz kij. 

Dziadowi dziad ... 

Ty, co nędza ci doskwiera, 
wiedz, że wzbogacony chwat, 
gdy go nieraz but uwiera, 
tęskni do swych bosych lat. 

Dziadowi dziad ... 
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FORTUNA ([.A FORTUNEJ 
tłum . Elżbieta Zechenter-Spławińska 

Stuk-puk, któż do pioruna, 
Stuk-puk, w drzwi puka me? 
Stuk-puk, to ja Fortuna, 
Stuk-puk, ach, wpuśćże mnie! 

Gdy tylu kumpli wokół masz, 
Gdy śmiech wypełnia nam izdebkę , 

Czekamy tylko na Lizetkę, 
Nikogo więcej nie brak nam! 

Stuk-puk .. . 

Chce perły i rubiny dać 
I chce nas ubrać w gronostaje, 
I nawet nam koronę daje, 
Lecz jak tu oddać stary płaszcz? 

Stuk-puk .. . 

Karierą wielką kusi nas, 
N a oścież przyszłość nam otwiera, 
Lecz my coś wiemy o karierach 
I nas nie nęci taki blask. 

Stuk-puk. .. 

Nie trzeba manny złotej nam, 
Gdy deszcz wystarczy zwykły z nieba, 
Bo mamy więcej niż potrzeba, 
Beztroski śmiech - bezcenny skarb. 

KRÓL YUETOT rc.E ROI o·vvETOTJ 
tłum . Elżbieta Zechenter-Spławińska 

Był sobie raz król Yvetot, 
choć go w kronikach brak 
i milczy o nim dziejów dzwon, 
był król, co lubił się śmiać. 
W dzień koronacji głupi Jaś, 
po prostu czapkę dał mu swą - i co? 
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O, o, o, o, - a, a, a, a, 
król błazna czapkę miał od tego dnia - la, la. 

Co dzień potrawy cztery jadł, 
dwór słomą kryty był 
i włości swe objeżdżał rad 
krok w krok osiołkiem swym. 
Ufności tyle było w nim, 
że żadna go nie strzegła straż - więc jak? 
O, o, o, o - a, a, a, a, 
nikogo nie miał oprócz psa - la, la. 

Wybredny nie był, wierzcie mi, 
od życia nie chciał nic, 
i z każdym porozmawiać zwykł, 
choć tak nie czynił nikt. 
I z ludem swym niejeden dzban 
radośnie spełnił aż do dna - że ha! 
O, o, o, o - a, a, a, a, 
by uśmiech żegnał go, nie łza - la! la! 

Kto dziś uwierzyć może w to, 
gdzie taki znaleźć kraj? 
W balladzie żył król Yvetot, 
co prawo do uśmiechu dał. 
I taki jest ballady sens, 
weź z tego prawa choćby kęs, choć część. 
O, o, o, o - a, a, a, a, 
a teraz zaśmiej się jak ja - la!-la! 

SZARY CZŁOWIECZEK 
(LE PETIT HOMME GRISJ 
tłum. Elżbieta Zechenter-Spławińska 

Szedł sobie życia dróżką 
człowieczyna pewien raz, 
w jednym z miast, 
pyzaty jak jabłuszko. 
Choć bez jednego sou, życie wiódł, 
tak rzekł: „Dobrze jest'', 
tak rzekł: „Klnę się, że, 
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to wszystko bawi mnie, 
że nie mam nic, 
że wszystko pic, 
a jednak warto żyć - Mon Dieu!" 

Za dziewczynami biegał 
i bez pamięci pił, 
w długach tkwił 
i lubił głośno śpiewać. 
Komornik gratów pół 
zajął mu, więc rzekł: 
„Dobrze jest'', tak rzekł: 
„Klnę się, że 
to wszystko bawi mnie, 
. . . 
ze nie mam nic, 
że wszystko pic -
a jednak warto żyć - Mon Dieu!" 

Gdy mu się żona gziła 
co wieczór z innym kpem, 
cieszył się, choć była, jaka była. 
A gdy krzyknęli w krąg: 
„Wyrzuć ją!'', tak rzekł: 
„Dobrze jest", tak rzekł: 
„Klnę się, że 

to wszystko bawi mnie, 
że żona ... że wszystko ... 
a jednak warto żyć!" 

Aż nadszedł niespodzianie 
kres wszystkich ziemskich żądz. 
Przybył ksiądz - o piekle i szatanie! 
Kazanie przerwał swe, a bodaj mnie! 
Bo tak grzesznik rzekł: 
„Pal sześć, klnę się, że 
to wszystko bawi mnie. 
Nie miałem nic i wszystko pic .. . 
a warto było żyć, Mon Dieu." 
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MARKIZA OE PRETINTAILLE 
(MARQUISE DE PRETlNTAll.l.EJ 
tłum. Elżbieta Zechenter-Spławińska 

Ja, markiza w dwudziestej którejś wiośnie 
cenię brutali w miłości, 
rozkazuję im stawać w szranki, 
pod herbowe me firanki . 

Wy .. . zwykłe parobczaki 
i niebieskie ptaki, 
oto dwudziesty któryś maj 
markizy de Pretintaille! 

Nie obchodzi mnie, że cepy 
za ladacznice mnie mają, 
byle tylko służyli najlepiej 
takoż ciału, co ideałom. 

Wy .. . zwykłe parobczaki 
i niebieskie ptaki, 
oto dwudziesty któryś maj 
markizy de Pretantaille! 

Mój służący korzystał z rana 
z mojej wspaniałomyślności, 
drwił z mych herbów i plótł o równości, 
więc mu rzekłam: dość już gadania. 

Gdy ... chcesz zadaniu sprostać, 
bierz, co mam po przodkach, 
bo to już dwudziesty któryś maj 
markizy de Pretantaille! 

Byli także oficerowie 
republikańskich oddziałów, 

więc do szturmu rwała im się dusza, 
tak pomściłam na was, panowie, 
niektórych generałów. 

Oto rewolucja, 
oto dwudziesty któryś maj 
markizy de Pretantaille! 
Pretantaille! Pretantaille! 
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DOBRANA PARA (l.E BON MENAGEJ 
tłum . Sat .-Hum 

Panie naczelniku! Panie rewirowy! 
Próżno stróż narobił krzyku. 
Nie zabije Jan Janowej, 
Troszkę jej wygrzmocił kości, 
Lecz z miłości, lecz z miłości! 

Po co wpadłeś tu jak kula? 
Czemu tak spoglądasz wokół? 
Z czego pisać chcesz protokół? 
Kogo zamknąć chcesz do ula? 
Fakt wygląda jak najsmutniej, 
Mąż małżonki prawa depce, 
Lecz jak zwykle po tej kłótni , 

Miłość wróci w tej izdebce. 

Panie naczelniku, panie rewirowy! 
Po co robić tyle krzyku! 

Spójrz na Jana - dąb człeczyna! 
Zuch do śpiewu i kochania, 
Janka krągła jest jak bania, 
Ale żwawa z niej ptaszyna. 
Tę pareczkę łączą cudną, 

W spólna miłość , wspólna nędza, 
Rozejść im się nie jest trudno, 
Bo ślub wzięli nie od księdza! 

Panie naczelniku, panie rewirowy, 
Po co robić tyle krzyku? 

„De pache" z uroczą minką, 
Ledwie dzienne zniknie słonko, 
Jan z kochaną swą małżonką, 
Do gospody mknie na winko. 
Tam częstują się łaskawie, 
A gdy sam na sam zostają, 
Na skrzypiącej zdradnie ławie, 
Ślubny kontrakt zawierają. 

Panie naczelniku, panie rewirowy! 
Po co robić tyle krzyku? 
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Po co patrzysz więc naokół? 
Po co się pan tak rozczula? 
Z czego spisać chcesz protokół? 
Kogo zabrać chcesz do ula? 
Spójrz, jak znów gawędzą słodko, 
A niebawem w swym łóżeczku'. 
On jej powie: „ma pieszczotko", 
Ona powie mu: „koteczku". 

Panie naczelniku, panie rewirowy! 
Po co robić tyle krzyku? 

u HONORATY (MADAME GREGOIREJ 
tłum . Jeremi Przybora 

Jaki tam był gwar, 
Jaki tam był śmiech, 
Jakie tam wiwaty, 
Jaki miała czar 
Słynna knajpka „U Honoraty"! 
I z panów pan i gmin 
Wielbili smak jej win, 
Gospodyni da i za darmo, 
Kiedy gościa ulegnie szarmom. 
Ojciec więc i syn 
Mknął do składziku jej win. 

Honorowy mąż 
Honoratce był zmarł przed laty. 
Któż nie marzył wciąż 
Pomężować u Honoraty? 
N a stałe mężem być 
Nikt nie mógł nawet śnić. 
Poprzestawał więc na zaliczce -
Łucie szczęścia w jej cud-piwniczce. 
Czym dla ptaszka maj, 
Był mu piwniczki tej raj. 

Jej zachłanny śmiech 
Aż do łez w oczach orzechowych, 
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Echem dawnych ech 
Budzi dziś jeszcze siwe głowy. 
Lśni znowu złotem zbóż 
Ów krzyżyk wśród dwu wzgórz, 
Co podwójną były dopłatą 
Do jej wina, jak bujne lato, 
Jak do miodu miś 
I ty byś pognał tam dziś. 

Bywał też raz wraz 
Szczęściarz, co miewał takie dane, 
Że na krótki czas 
Serca i reszty był jej panem. 
Och, wtedy tydzień, dwa, 
Bal nieustanny trwa! 
Szynk przed klientem w taką porę, 
Aż po kelnerki stał otworem. 
Cóż to był za raj, 
O, najszczęśliwsza wśród knajp! 

Ale czas, no cóż, 
Wszystko w stronę obraca gruntu. 
Nie ma komu już 
Podbić serca i odbić szpuntu. 
Od kiedy zgasły wraz 
Żar win jej i jej kras, 
Czasem westchnie tu dziad brodaty, 
Gdzie był napis: „U Honoraty'', 
- Raj to, raj był nam, 
O, Panie, wróć go ... t a m! 

MARKIETANKA (LA UIUANOIEREJ 
tłum. Sat.-Hum. 

Pocieszać wojsko, zawód mój, 
Kasieńka - moje imię, 
Z koszyczkiem win na każdy bój 
I w lecie mknę i w zimie. 
Szynkuję płyn, na bębnie gram, 
Tratatatatatatatam, tatatatatatam. 
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Pocieszył wielu już mój dzban 
I w ciężkim smutku wspierał, 
Wojskowy cały zna mnie stan, 
I żołnierz i generał. 
W twarz cmoknął mnie marszałek sam, 
Tratatatatatatatam, tatatatatatam. 

Niewieści wdzięk i winna ciecz, 
Podnieca wojów męstwo, 
Gdy nie cofaliście się wstecz, 
Przyniosłam wam zwycięstwo. 
O, dużo było krwawych plam, 
Tratatatatatatatam, tatatatatatam. 

Gdy moich ziomków wierny lud 
Zwyciężył wróg szatański, 
O, czemu ja nie miałam cnót 
Dziewicy Orleańskiej? 
Wróg miałby ze mną wielki kram, 
Tratatatatatatatam, tatatatatatam. 

Choć ten na wojnie skończył byt, 
Ów zdobył ciężkie blizny, 
Zwycięstwa wkrótce zalśni świt, 
Blask sławy mej ojczyzny. 
Ja na ów dzień pobudkę gram, 
Tratatatatatatatam, tatatatatatam. 

ŻYJĘ I UMIERAM (LE MORT VIVANTJ 
tłum. Elżbieta Zechenter-Spławińska 

Gdy nieprzyjaciel wejdzie pod mój dach, 
Nie chcę żyć, cóż jest wart taki świat! 
Lecz kiedy szczęście już dogania mnie, 
Kiedy zawładnie mną serdeczny śmiech, 
To pragnę żyć, pragnę śmiać się za trzech! 

Kiedy sądzonym król odmawia praw, 
Nie chcę żyć, cóż jest wart taki świat! 
Lecz kiedy wino burzy się jak krew, 
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Kiedy posłyszę dawnych pieśni zew, 
To pragnę żyć, pragnę śmiać się za trzech! 

Gdy wokół przemoc, patrzę, jak zza krat. 
Nie chcę żyć, cóż jest wart taki świat! 
Lecz gdy nadzieja znów pojawia się, 
By zakazane prawdy innym nieść, 
To pragnę żyć, pragnę śmiać się za trzech! 

Gdy w nasze żagle już nie wieje wiatr, 
Nie chcę żyć cóż jest wart taki świat. 
Lecz gdy się zbliża upragniony brzeg 
I szalejący wiatr zapiera dech, 
To pragnę żyć, pragnę śmiać się za trzech! 

Gdyby zaniknął nagle śmiech i żart, 
Po cóż żyć, cóż jest wart taki świat! 
Lecz póki jeszcze słyszę taki śmiech, 
Który osuszyć może wilgoć łez, 
To pragnę żyć, pragnę śmiać się za trzech! 

UCIECZKA MUZY (LA MUSE EN FUITEJ 
tłum. Elżbieta Zechenter-Spławińska 

Cóż, rzuć lirę, nie bez żalu 
Muzo ma, poddać się czas. 
Za zamach na rację stanu, 
Za zbrodnie chcą skarżyć nas! 
Wzywają na przesłuchanie, 
By sędziom cisnąc na żer 
Piosenki moje o sławie i kilka o sercu też ... 
Za mną marsz! 
W świetle praw, 
W imię króla, za mną marsz! 

Już wzywa nas sprawiedliwość 
Na drugi Sekwany brzeg, 
Gdzie niegdyś za dusze mistrzów 
Z urzędu modlono się. 
Lecz gdyby tak niepokorni 
Powstali z grobowych nisz, 
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Kler, chociaż trumny pokropił 
Do więzień wtrąciłby ich. 

Za mną marsz!.. 

W dziedzińcu, przed kolumnami, 
Onegdaj bezsilny sąd 
Mógł czytać w blasku pożaru 
Księgi rzucane na stos. 
Dziś wolna myśl 
Z popiołów daje znak, 
A nasze, Muzo, piosenki 
Podpałką mają się stać! 

Za mną marsz!.. 

Ty, Muzo, z sali ponurej 
Wymykasz się z brudnych łap 
Tym, którym weszłaś za skórę. 
Lecz nim uciekniesz stąd, patrz -
N a wielkich Temidy wagach 
Palestra w powadze swej, 
Błazeńskie czapki odważa, 
A pieniądz brzęczy, że hej! 

Za mną marsz!.. 

Gdy Muza znika w oddali, 
Ja także bym nogę dał. 
Wiem, że ją mogę odnaleźć 
W tej knajpie, gdzie wszystkich znam, 
Gdzie można śpiewać piosenki, 
Z Gryzetką pleść trzy po trzy, 
Tam ona podnosząc kielich 
Zanucić chciałaby mi: 

Za mną marsz!.. 
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MOJA BABUNIA (MA GRANO.MEREJ 
tłum. Leszek Długosz 

W urodzinowy dzień babuni, 
W pokoju mocno zapachniał bez. 
Pośrodku stołu, ogromny tort, 
Płonęło na nim już tyle świec. 
A gdy ostatni płomyk już zgasł, 
Babcia kieliszek wypiła swój 
I otulona w puszysty szal 
Tak wspominała minione dnie: Ach! 
Gdzież się, gdzież podziały 

Ramionka me toczone, 
We włosach kwiat magnolii 
I nóżki pulchne tak! 
Ach, gdzież to uleciały 
Sukienki wymarzone, 
Gdzie tamten piękny czas, młodości czas! 

Ach, babciu, babciu opowiedz nam 
Jak się kochało za twoich dni? 

Cóż, mała, miałam piętnaście lat, 
Lecz już po nocach nie mogłam spać! 

Tak czułe serce miałaś, babciu, mów! 

Tak czułe, że nim minął rok 
Walery dłużej nie mógł czekać już. 
Pamiętam, była lipcowa noc! 

Szczęśliwą byłaś, babciu, mów! 

Tak, potem piękny wrzesień był, 
Lecz wkrótce Henryk poznał mnie 
I też nam z sobą szczęściło się! 

Ach, jakżeż, babciu - tak na raz dwóch? 

Cóż, przecież miałam tak mało lat, 
Ale dziecinko, nie myśl o mnie źle, 
Wkrótce się zjawił dziadek twój! 
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A dziadek, babciu, czy znał ten fakt? 

Skąd, gdyby rozsądniejszy był... 
Do głowy mu nie przyszło wszak, 
Że mógłby znaleźć jakiś brak! Ach! 
Gdzież się, gdzież podziały 

Ramionka me toczone ... 

Ach, babciu, babciu opowiedz mi, 
Jaką najlepiej w życiu być, 
Ach, babciu, przecież życie znasz 
I tyle pięknych wspomnień masz! 

Ach, dziecko, jeszcze pamiętam dzień, 
Gdy miałam tyle, co ty, lat, 
Tak samo babcię pytałam swą, 
Lecz ona tylko odrzekła tak: Ach! 
Gdzież się, gdzież podziały 
Ramionka me toczone ... 

PIĘKNA FRANIA (FRETILLONJ 
tłum. Sat. -Hum. 

Czy wy znacie piękną Franię, 
Tę dzieweczkę, skromną, biedną? 
Przed jej wdziękiem, wielkie panie, 
Wszystkie wasze blaski bledną! 

Ten aniołek cudnolicy, 
Ta dzieweczka - wiewióreczka, 
Nie ma nic oprócz spódnicy, 
Tirlipirlipirlipa! 

Była już „kapitalistką", 

Miała perły, kocz, koronki, 
Lecz kochanek przepił wszystko 
Aż po samo dno skarbonki. 

Dziś ten anioł bladolicy, 
Ta dzieweczka - wiewióreczka, 
Znów nic nie ma prócz spódnicy, 
Tirlipirlipirlipa! 
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Pierś jej wciąż do kogoś pała, 
Rozwagi jej nie nauczę, 

Swój ostatni skarb sprzedała 
Na kochanka, co ją tłucze. 

I ten anioł cudnolicy, 
Ta dzieweczka - wiewióreczka, 
Już została bez spódnicy, 
Tirlipirlipirlipa! 

Bez spódniczki, bez sukienki, 
Siedząc w oknie, nędzą gardzi, 
Bo w rozdzianiu te jej wdzięki 
Pociągająjeszcze bardziej. 

Ten aniołek cudnolicy, 
Ta dzieweczka - wiewióreczka, 
Jest piękniejsza bez spódnicy, 
Tirlipirlipirlipa! 

Przyjdzie szlachta i bankierzy, 
Frania będzie znów królową, 
Potem przyjdą muszkieterzy, 
I rozbiorą ją na nowo. 

Ten aniołek cudnolicy 
Ta dzieweczka - wiewióreczka, 
Umrze jednak bez spódnicy! 
Tirlipirlipirlipa! 

BACHANTKA (LA BACCHANTEJ 
tłum. Leszek Długosz 

Kochanku, tej czarownej, tej bachicznej nocy, 
Upojona Julia puchar tobie śle. 
Spójrz, księżyc łoże blaskiem swym ozłocił 
I wzywa, i woła w żyłach naszych krew ... 

Niech z szumem tym - szampana 
I krwi rozognionej, 
W płomieniach się roznieca zmysłów pieśń. 
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Kochanku mój, omdlałą w twych ramionach, 
W miłosny żar, na stos mnie czule nieś. 

Ku łożu pójdź, w spienione tam odmęty 
Sypią się płatki, wieńce wonnych róż. 
Ty nagi stań, rozerwij wstydu pęta, 
W żywioły niech prowadzi Eros Bóg. 

Twój żagiel, ach ... zuchwale się podnosi, 
Z dzielnością igra wśród rozkoszy fal -
I spłyną balsamiczne rosy, 
Napełni się ów puchar 
W rozkoszy rozchylonych warg. 

KLUCZE DO RAJU 
(LES CC.EFS DU PARAOISJ 
tłum. Leszek Długosz 

Raz św. Piotr - to było tak -
Gdzieś zgubił klucz do raju bram, 
(Historia niebywała wprost). 
A to Małgosia, znany trzpiot, 
Ten klucz, po prostu, skradła mu. 

Małgosiu, proszę, dość tych głupstw. 
Natychmiast oddaj mi ten klucz, 
Powtarza św. Piotr. 

Małgosi ani to się śni, 
.Do nieba wprost otwiera drzwi, 
(Historia niebywała wprost), 
Jednako przestępuje próg 
Świętoszków i grzeszników tłum. 

Małgosiu, proszę ... 

I przez otwarte suną drzwi 
Protestant, Turek, nawet Żyd, 
(Historia niebywała wprost), 
A papież wraz z orszakiem swym 
Nie może wejść, bo taki ścisk. 
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Małgosiu, proszę ... 

Ach, któż to tak się sprytnie pcha, 
Nabożnie, któż to, śpiewa tak? 
(Historia niebywała wprost), 
Donosicieli podłych klan 
Już przy aniołach miejsce ma! 

Małgosiu, proszę ... 

Daremnie się rozlega krzyk, 
Że Pan Bóg pobłażliwy zbyt 
(Historia niebywała wprost), 
Że skandal, że Lucyfer sam 
Swe rogi jawnie nosił tam! 

Małgosiu, proszę ... 

I czymże to dziś raj się stał? 
Czy św. Piotr żyć tam by chciał? 
(Historia niebywała wprost), 
Że nie ostatnim łotrem był, 
Przed nosem mu zamknięto drzwi! 

O Panie, święć się imię Twe, 
Tyś mnie ocalił od tłuszczy tej, 
Powtarza św. Piotr. 

DOBRY BÓG ((.f BON OIEUJ 
tłum. Leszek Długosz 

Wyspawszy się już dość, któregoś dnia, 
Raz Pan Bóg przy okienku sobie siadł. 
No, cóż tam, w świecie - westchnął -
ach - i zbladł, 
Planeta Ziemia, widzę, że zgubiona! 

Ten ziemski ludek zawsze dawał w kość, 
Lecz to, co teraz widzę, to już dość. 
Jeżeli wnet nie trzaśnie bombka cała ta, 
To niech mnie diabli porwą, mówię wam 
To niech mnie diabli, mówię wam! 
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Czerwoni, biali, żółci, jak tam chcesz, 
Mieszkańcy kiedyś, kiedyś rajskich sfer, 
Dziś do mnie jeden stamtąd płynie szloch, 
Że co za czasy, co za marny los ... 

Więc dziatki, słyszcie dobrze słowa me, 
Gdy radzę wam: z tych, co tak dzierżą ster 
Tak ... paru prędko trzeba by ... na pysk, 
Inaczej ładu tam nie zrobi nikt, 
Inaczej niech mnie diabli, niech! 

O, przypomnijcie - żeby spokój mieć, 
Nie potom dał wam wino, płeć. 
Miast miłą grą zabawiać, rozweselać świat, 
Wolicie proch i dym i kul armatnich grad? 

Cierpliwość boska, wszakże ma swój kres. 
Gdy na sztandarach widzę imię me, 
Jakbym to ja kohorty wasze wiódł...? 
O, niech to diabli porwą, jakem Bóg, 
A niech to wszyscy diabli już! 

A wy, trybuni, naczelnicy stad, 
Charyzmatyczni wy przywódcy mas, 
Myślicie - nie wiem, o co idzie gra? 
Nie czuję - co się pod przykrywką święci? 

Wyjmijcie zaraz, kładźcie mi na stół, 
Niech świat to ujrzy - prawdy drugie pół. 
I obok haseł, szczytnych wielce prawd, 
Niech złoto błyśnie ... Co kto za co brał? 

. I... niech to diabli, mówię wam! 

Wyspawszy się już dość, któregoś dnia, 
Bóg z okieneczka, z góry, spojrzał k'nam 
I rzekł: Niech dzieje się, co ma się dziać, 
poczciwe serca będą ocalone. 

A wy tam, szpicle, zdrajcy płatni wy, 
Nikt nie powącha nawet u mnie drzwi -
Tak ponoć rzekł. .. Lecz jak powiedział ktoś, 
Donosicieli też tam w górze mają dość ... 
A niech to diabli! Niech to czort! 
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STARE ODZIEŻE. STARE GALONY 
(VIEUX HABITS! VIEUX GALONS!J 
tłum. Władysław Syrokomla 

W szyscyśmy kupcy starej tandety, 
Każdy przeskoczyć drugich się sadzi; 
Wedle odzieży cenim zalety, 
Bo jak cię widzą, tak pisać radzi. 
Mamy łachmany zysku w podziale, 
Kiedy odzieży strój przemieniony; 
Spekulujemy na wielką skalę, 
Na stare suknie, stare galony. 

Gdy człek gazety czasem przebieży, 
Jak tylu innych boleje skrycie, 
Żeśmy, rodacy, z naszej odzieży 
Poodrzucali hafty i szycie. 
Ale ja szczere mam przekonanie, 
Co mi podszepnął człek doświadczony, 
Że z czasem zrzucim dawne ubranie, 
Jak stare suknie, stale galony. 

Wszystko się ciśnie w sklep tandeciarza, 
Politykowie i modna odzież; 
Często się, gęsto, potrzeba zdarza, 
Przemieniać starą na nową odzież. 
Bóstwa cywilne, jak płoche damy, 
Zrzuciły szatę greckiej matrony: 
My przechodzącym przypominamy 
Te stare suknie, stare galony. 

Tak nam nareszcie doczekać dano 
Epoki ludzi z przezorną głową, 
Którzy umieją za każdą zmianą 
Przemieniać suknię starą na nową. 
Mamy łachmany zysku w podziale, 
Kiedy odzieży strój przemieniony; 
Spekulujemy na wielką skalę, 
Na stare suknie, stare galony. 
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SPRAWOZDANIE (L.E VENTRUJ 
tłum. Leszek Długosz 

Elektorowie prowincji mej, 
Gdy sprawozdanie winienem wam, 
Cóż powiem ... każdy widzi wszak, 
Że pięknie nam rozkwita kraj! 
A jeśli z was ktoś ciekaw jest ... 
Dokładnych wieści ... wprost ze sfer ... 
To powiem wam, ach, powiem wam, 
Jak jadłem, piłem - jak piłem tam. 
Ach, mówię wam, ach, mówię wam, 
Jak jadłem, jak piłem , jak piłem tam!. . 

Parlament, całkiem prosta to rzecz 
I tylko trzeba miejsce swe znać, 
Gdzie usiąść i kiedy krzyknąć: „nie!", 
Za kim należy wołać: „tak!" 
Naprawdę uważać - kto, 
Kto lepiej płaci - kontra czy pro? 
Cóż powiem wam, ach, cóż powiem wam, 
Że jadłem, piłem, że piłem tam? 
Ach, mówię wam, ach, mówię wam, 
Jak jadłem, jak piłem, jak piłem tam!.. 

Pomagać bliźnim, to ludzki gest! 
Dostojnik pewien ... prawie mój zięć, 
Dla moich kumpli, dzisiaj to fakt, 
Że w ministerstwie posady mam! 
Markizów, książąt i dam 
Poznałem z najwyższych, najlepszych sfer! 
Lecz co to rzec ja chciałem wam ... 
Że jadłem, piłem, że piłem tam, 
Ach, mówię wam, ach, mówię wam, 
Jak jadłem, jak piłem, jak piłem tam!. . 

Spokojnie rozejść możecie się, 
Ten order dla was na piersi mej, 
Dla moich zasług przyznano go, 
Ściślej - za troskę o wasz los .. . 
Bo zawsze w trosce o wasz los .. . 
W imieniu waszym!.. dla was .. . wciąż!. . 
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Jak jadłem, piłem, jak piłem tam, 
Ach, mówię wam, ach, mówię wam, 
Jak jadłem, jak piłem, jak piłem tam!.. 

PIOSENKA PRZY KOMINKU 
(L.A BONNE VIEIC.C.EJ 
tłum . Elżbieta Zechenter-Spławińska 

Gdy wiek Twój, Pani ma, przeminie 
i przyjdzie starość - już nie będzie mnie. 
Mój wartki czas - godzina po godzinie 
podwójnie liczy każdy, przeszły dzień. 
Przeżyjesz mnie, lecz tam u życia schyłku, 
zachowasz czułość w sercu, tę, co dziś ... 
I, piękna moja, siedząc przy kominku 
powtórzysz wiernie słowa pieśni mych. 

Słuchać Cię, Pani, będą młodzi, 
spytają: któż był godzien takich łez? 
I zmarszczek ślad nie zaćmi Twej urody, 
gdy im odpowiesz, że kochałaś mnie ... 
Spytają czy nie kryjesz z mych uczynków 
tych złych, od których nie jest wolny nikt, 
Ty, w odpowiedzi, siedząc przy kominku 
powtórzysz tylko słowa pieśni mych. 

Uczyłem Cię nad Francją płakać rzewnie 
w czas, co przekreślił sławy naszej dni, 
śpiewałem wtedy całą swą nadzieję, 
aby pocieszyć kraj mój, mon pays! 
Ze swych przyjaciół, Pani, wybierz kilku, 
co dla ojczyzny będą chcieli żyć 
I, piękna moja, siedząc przy kominku 
zaśpiewaj słowa pieśni mych. 

Kochana, wiem, że krucha moja sława 
osłodzi przecież ból starości twej. 
Niech portret mój, co wiosną tonie w kwiatach, 
i Twoje myśli niech szukają mnie ... 
Bo jest kraina, gdzie po latach tylu 
będziemy razem, dobrze o tym wiesz ... 
I, piękna moja, siedząc przy kominku 
Zaśpiewasz dla mnie o miłości pieśń. 
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W RYDWANIE GŁUPOTY 
(Beram:!erowski PastiszJ 
napisała Elżbieta Zechenter-Spławińska 

W rydwanie Głupoty 
władcy świata jadą, 
urzędnicy państwowi, 
pochlebcy, pieniacze. 
W rydwanie Głupoty, 
upojeni władzą, 
dygnitarze miejscowi, 
złodzieje, bogacze -

O, ludzie, ludzie! 
trampa - rampa - ron, 
o, ludzie, ludzie! 
tipi - tipi - ton. 

W salonach Głupoty 
oklaski, owacje, 
tam rozdają zaszczyty, 
nadskakują sobie. 
W salonach Głupoty 
tylko mają rację 
ci, co wznoszą kielichy, 
ci, co są przy żłobie. 

O, ludzie, ludzie!.. 

W kuluarach Głupoty 
biorą się za łby, 
gryzą się wzajemnie 
podkładają świnie. 

W kuluarach Głupoty, 
w imię Świętej Trójcy 
omijają praw księgę 
i słowem i czynem! 

O, ludzie, ludzie!.. 
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STAROŚĆ (LA UIEILLESSEJ 
tłum. Elżbieta Zechenter-Spławińslw. 

Gdy czas do pracy się zabierze, 
przekreśli zmarszczką naszą twarz, 
złożymy młodość swą w ofierze 
i będzie stary każdy z nas ... 
Lecz kwiat rozkwita wciąż od nowa, 
nie lamentuje, póki jest, 
więc może skusi nas ta droga, 
więc może - nie starzejmy się! 

Na darmo rozjaśniamy życie, 
gdy szampan szumi - w pieśni takt 
na stół kafej ki, tuż przed świtem, 
serce ostatni daje znak. 
Lecz może dzień nas nowy zbudzi, 
może to jeszcze nie jest kres, 
może wejdziemy między ludzi, 
nie, drodzy, nie starzejmy się! 

Dziewczyna łatwa siądzie przy nas, 
dusery będzie prawić nam ... 
No, cóż, dziewczyna, jak dziewczyna, 
pochlebstwom wierzyć, w to nam graj! 
Lecz nagle radość tę ostudzi 
rozsądku rada - tak to jest -
z kochanek czyńmy przyjaciółki 
i drodzy, nie starzejmy się! 

Tak długo, jak nam będzie dane 
utrzymać w ryzach ognia żar, 
nie wstrzymasz lat, co idą dalej, 
lecz możesz zwolnić tempo zmian. 
Skrzykniemy się, staniemy razem, 
gotowi stawić czoła złu, 
o, moi drodzy, to nie starość -
będziemy jeszcze chwilę tu ... 
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