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Dookoła Teatru snują się co
raz częście1 ludzie bez za1ęcia któ
rzy znajdują speqalną przyjemność 
w wypytywaniu się wychodzących 
z premiery o treść sztuki. grę akto
rów. tendencje autora itd. Bezczel
ność tych włóczęgów dochodzi do 
tego. ze wczoraj pobito dotkhwie 
p. KL. który rnedoktadrne zdał re
cenzje z gry p Kopycińskiego. Pod 
filarami stoją filary naszej sceny 
i patrzą na te sceny bez zmruzerna 
powiek 

Co podać do stołu, gdy przyjdą 
goście, a w domu nic nie ma / $wie
żo upieczoną indyczkę pokrajać 
w plasterki. wyłożyć na półmisek. 
ubrać kaparami i sałatą z pomido
rów Funt łososia. trzy pudełka sar
dynek szczupaka na zimno. pasztet 
ze zwierzyny 1 kilka śledzi maryno
wanych. zimne mięsa - rozłozyć 

na półmiskach i rozstawić na sto
le. Kilka butelek wódki i wina. tro
chę owoców. czarna kawa 1 ltk1ery 
- i ta zaimprowizowana naprędce 
kolacyjka zadowoli najwybredrne1-
sze gusta. 

Rada Miejska obradowała 
się wczoraj z nowego podat
ku dochodowego. Postano
wiono opodatkować wszystkie 
rzeczy, które dochodzą Ludzie. 
którzy dochodzą do kogoś na ulicy 
z prośbą o ogień. płacić będą 2% 
od ceny banderoli zapałkowej. Rad
na Herbst proponowała opodat
kowanie dochodzenia sądowego 

Babka moja ze strony ojca 
była frankistką. dziadek zaś aryjczy
kiem, ale pijał pejsachówkę Dzia
dek natomiast ze strony matki był 
nieprawnym synem wychrzty oraz 
aryjki. która pochodziła po kądzieli 
od Żyda. po mieczu zaś od Polaka. 
Czy mogę teraz ożenić się z córka 
pewnego księdza. którego bab
ka ze strony dziadka była Niemką. 
dziadek zaś ze strony matki synem 
Zydówki. pochodzącej z miesza
nego malzeństwa (Zyd i Izraelitka) 
~ i mieć nadzieję, że będą dzieci? 
Wszystko mi jedno. 1akie dzieci. byle 
moje 

Mam czworo dzieci para 
trojaczków i ieszcze jedno. star
sze, także z bliżniąt. Otóz. co do tej 
pierwszej trójki (dwie dziewczyn
ki) nie mam zadnych wątpliwości. 
gdyż dóbrze pamiętam. że wszyscy 
ojcowie byli aryjczykam1. natomiast 
powyższy bhżniak pochodzi. mam 
wrazenie. z mieszanej kombtnaqi. 
gdyz stało się to po wieczornicy 
miejscowego związku dentystów. 
na którą przybyli takze cykliści 

z Tarnopola. Co robić? 

Tuwim dla 
dorosłych 
Nova premiera na Novej Scenie! Jerzy Satanowski 
odnajduje Tuwima w absurdalnie śmiesznych okolicznościach! 

Spektakl .Tuwim dla dorosłych" 
to pełen dowcipu i swady portret 
Juliana Tuwima. poety o bardzo 
wyrazistej postawie wobec życia 

ludzkich przywar. obyczajowości, 

pohtykt. Postawę tę doskonale 
oddaje powyzsze hasło. będące 

zarówno tytułem spektaklu. jak 
i tytułem sławnego/niesławnego 

[niepotrzebne skreślić! wiersza_ 

Owo sarkastyczne. nonszalanckie 
podejście było charakterystyczne 
dla znacznej części jego 
twórczości. zwłaszcza z okresu 
20-lecia międzywojennego. Byt 
to czas tak mitologizowanej przez 
poetę młodości. czas .Pikadora· 
(kawiarni literackiej. której byt 
współzałożycielem). .Out Pro Quo·. 
.Czarnego Kota• i innych rozsianych 
po Warszawie kabaretów. wreszcie 
czas .Skamandra· legendarnej 
grupy poetyckiej załozonej przez 
Juhana Tuwima. a takze Antoniego 
Słonimskiego. Jana Lechonia. 
Kazimierza Wierzyńskiego i Jarosława 
Iwaszkiewicza. .Skamander' 
miał przemożny wpływ na życie 

artystyczne. jak również obyczajowe 
i towarzyskie w tamtym czasie. 
Tuwim był reprezentantem hberalnej 
mtehgenqi warszawskie], szydził 

z zacofania, mieszczańskiego 

kołtuństwa. kultu materialistycznych 
wartOŚCL 

Przeszedł ewolucję od krytyki 
pewnych elementów rzeczywistości 
politycznej. do całkowitej niezgody 
na rządy sanacyjnych eiit, kiedy 
w latach trzydziestych zaczęły 

one niebezpiecznie zbliżać się 

do ugrupowań o programie 
antysemickim i faszystowskim Ale 
też twórczość artysty nigdy nie była 
bezpośrednio polityczna. 

Spektakl .Tuwim dla dorosłych" 

ukazuje najpierw zachłyśnięcie 

się światem przez młodego poetę. 
a następnie jego narastający 

dystans wobec rzeczywistości 

i coraz większą dezaprobatę dla 
obserwowanych mechanizmów 
społecznych. Ma też przedstawienie 
drugiego - poza samym poetą -
bohatera Jest nim__ Warszawa. 
Ukochane miasto. do którego 
Tuwim wracał - wydawało by się 

- wbrew rozsądkowi. wiedziony 
czystą poetycką mtutcją Albo 
miłością 

Proponujemy wybór utworów 
z różnych Tuwimowskich .szuflad' 
Spektakl jest tez przesycony 
klimatem bliskim poecie - klimatem 
witalizmu. radości zycia. dowcipu i... 
odrobiny melancholii Znalazły się 

w nim (w formie piosenek) zarówno 
teksty satyryczne. jak i liryczne. 
a wszystko to przetykane jest 
fragmentami wierszy i prozy. 
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Julian Tuwim* 

Kompozytorzy: 
Leszek Możdżer (.Bal w operze") 
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Władysław Bugajski, 
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Jacek Kita 
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Joanna Lewandowska 
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Magdalena Piotrowska, 
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Zespól muzyczny: . 
Jacek Kita - fortepian 
Krzysztof lochowicz - gitary 
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• fragmenty ks1ązk1 .W oparach absurdu· -
autorzy - Julian Tuwim. 
Antoni Słonimski 

Już starożytni Asyryjczy
cy me znali sztucznych nawozów 
Asyria - był to w ogóle kraj bardzo _ 
ładny i nawet. mozna powiedzieć. 
połozony geograficznie. Ale cóż? 
Ludność zaczęta grzeszyć, poslłku

jąc się pismem klinowym i po kilku 
tysiącleciach. pewnego pięknego 

drna. potęzne państwo. ku po
wszechnemu oburzeniu ludności. 
runęło. 

O nawozach sztucznych 
me znajdujemy tez wzmianek 
w papirusach egipskich. których nie 
nalezy mieszać z egipskimi papie
rosami To samo dotyczy sfinksów 
oraz piramid. które po sproszkowa
niu dają środek przeciw bólowi gło
wy, tzw piramidon. 

Nienaj\epiej było w Grecji. 
Podzielona na północną 1 połu

dniową. była Hellada wzorem cnót 
rzymskich 1 onej pogody, o której 
tak słusznie powiedział poeta .A Jak 
będzie słońce i pogoda. pójdziemy 
se razem do ogroda. będziemy se 
fijołeck1 smykać' Bo zaprawdę I Któz 
by me lubił fiołków. tych skromnych. 
wonnych kwiateczków. rosnących 
w ukryciu nad brzegiem ruczaju' 
W ogóle. proszę państwa. przyroda! 
Miał rację wielki poeta niemiecki 
William Goethe (wiek XIX). który, 
spostrzegłszy Ją kiedyś, szepnął .O. 
Natur!' Wielki to był talent i bardzo 
zasłużony człowiek. 

Jeżeli już mowa o talencie. 
to i Grecy takze m1eh kilka pierw
szorzędnych i bardzo ciekawych 
piór. Któż z nas np_ nie słyszał o AJ
schylosie. posiadaczu slynnei pięty 
(.pięta Ajschylosowa'). Wielki to był 
człowiek i obywatel. Zmarł przy 
końcu życia 1 od tego czasu cieszy 
się zasłuzoną popularnością 

Pięciu braci: Adam. Adaś. Adolf. 
Adek i Alojzy postanowiło iść do 
kąpieli Poniewaz to postanowienie 
nie było jednoczesne. gdyz kazdy 
z braci był starszy od następnego 
o tyle. ile najmłodszy miał lat przy 
narodzeniu najstarszego - Ojciec 
pięciu braci dał im na kąpiel w róz
nych walutach. Adam dostał dwa
dzieścia dwie kopiejki przedwojen
ne. Adaś - czterysta klerenek. Adolf 
- czek na sto złotych. płatny w Pa
ryżu. Adek - tysiąc trzysta dwadzie
ścia trzy marki niemieckie. a Alojzy 
- dwadzieścia kuponów polskiej 
pożyczki mwestycyinej Adam po
jechał do Anglii. bo na kontynencie 
me znano ieszcze otwartych base
nów pływackich 
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swoistych kształtów ten osobhwy ro
·dzaj dowcipu i humoru. 

KIM BYI. JULIAN TUWIM? 
Dowcipu z gatunku. który w Angh1 
określa się mianem pract1cal joke 
[kawał. psi figiell. Sznepś był swego 
rodzaju sportem. w tym sensie. ze 
szliśmy w zawody o to. kto najśmielej 
i najdalej posunie się w pomysłach 
często Jak najbardziej pozbawionych 
jakiegokolwiek sensu. Zapis po polsku 
w dziennikach klasowych rosyjskiego 
państwowego gimnaz1um był jed
nym z przejawów sznepsa 

Juliana Tuwima, jak każdego wielkiego poetę, 
rozszarpywały sprzeczne emocje, popadat w najgtębsze depresje, 
zeby po chwili dać się unosić euforii. 
ł;. przec1ez - 1 to takze cecha wielkich 
poetów - był osobowością spełnio

ną W jego twórczości łączy się ze 
sobą wszystko hryzm z dowcipem, 
sentymentalizm z funą oburzonego 
sumienia. dziecięca zabawa słowami 
z głęboką filozofią istnienia. A kaz
dy nastrój Jego poezii był niezwykle 
spontaniczny. nigdy me było w Tu
wimie me z artystycznego wyracho
wania Nawet kiedy tworzyl swoie 
słynne kabaretowe skecze i piosenki. 
me poprzestawał na tzw war.sztac1e. 
w kazdym drobiazgu rozpalał ISkrę 

natchnienia 
U Tuwima każda spontaniczr'lość 

była śmiechem Nawet w melancholn 
zdobywał się na śmiech inna sprawa. 
ze śmiech niepokojący. W wierszu 
.Scherzo· śpiewaczka 

Śpiewała wesoło - i nagle w śmiech, 
Sam śpiew ją rozśmieszył: że śpiewa. 

A już po chwili. 

Wesoło się śmiała - i nagle w płacz, 

Sam śmiech ją rozpłakał i trzęsie. 

Ale miłośnicy poezji Tuwima nade 
wszystko zapamiętah cudowny 
śmiech Jego kwitnących gałązeczek 
czereśni. ptastch 1strneń. Jest w takich 
wierszach najprostsza radość zyc1a 
Ptak wplątał się w hśc1e bzu 1 oto .. 

Śmiechem się bez zanosi: 
A kto cię tutaj prosił? 
A on, zieleń śpiewając, 

Za"rośla ćwierkiem zrosił. 

To iest radość dz1ec1ęca i dorosła za
razeml Radość ludzkal Taka. o któ- . 
rej pisał w innym utworze: .wicher 
radości na skrajach ziemi się pieni". 
Naturalnym żywiołem Tuwima jest 
śmiech niewinny Dlatego nawet kie
dy daje wyraz skrajnemu moralnemu 
oburzeniu. to pod tym kryje się pew
ność. że świat jest przepełniony we
sołą dobrocią. trzeba ją tylko oczyścić 
z nalotów zła. 
Wyczuwając taką dobroć przyiac1ela 
mógł Jarosław Iwaszkiewicz napisać 
w przedwojennym dzienniku .Zoba
czyłem go w innym, nie mieszczań
skim otoczeniu I.. J i uderzyła mnie 
nagle cała niesamowitość tego z1a
wiska. I.. I Przede wszystkim wielkość 
szlachetności. dobroci. czystości" 

KPIARZ I JEGO EPOKA 

Nazwisko .TUWIM" pochodzi z he-
. bra1sk1ego· wyrazu .tow1m". który 

znaczy .dobry· Dobremu człowie

kowi Tuwimowi przyszło żyć w naj
trudniejszych czasach dwudziestego 
wieku. przeżył obie światowe woiny. 
był ofiarą totalizmu faszystowskiego 
t także ofiarą stalinizmu. bo przec1ez 
niszczył SwÓJ talent. często oddając 
go w służbę 1deologit 

Jednak Jego Ojczyzną w czasie było 
m1ędzywo1enne dwudziestolecie 
Juz wtedy w uhcznym tłumie wi
dział. co nadaąga 

To oni - naród, społeczność, wiek. 
Styl i epoka, i dziejów bieg, 
Ten sam odwieczny 
wróg niebezpieczny, 
Podsłuch powszechny, 
masowy szpieg. 

Tam, przed woiną. na zawsze po
został. a 1ego poezia świadczy 

o tym. jak bardzo się z epoką szarpał. 
W iego zartach i satyrach przecho
wał się tamten klimat 1 styl - nic 
dziwnego. Tuwim był najwyb1tme1-
szym tei epoki kpiarzem 
Kiedyś w kolejowym przedziale 
czytałem Tuwimowski .Jarmark 
rymów" 1 starszy pan. pamiętający 
m1ędzywo1rne. odezwał się do mnie 
ze smutkiem .• Tak. me ma Już takich 
kp i ar z y 1ak wtedy .. ." Ta scenka 
działa się w póżnym PRL-u. w cza
sie. kiedy tryumfy święcił Młynarski. 
kiedy kabarety były ostre jak nigdyl 
A Jednak starszemu panu brakowało 
kpiarzy 
A więc któż to był taki - kpiarz? -
Ktoś. kogo boleśnie raniła polityka. 
propaganda. ideologia. ale kto nie 
zapomniał. ze te zjawiska podszyte 
były absurdem. I kto zrozumiał. że 
obroną przed absurdem może być 
tylko podstawione politykom. pro
pagandzistom i ideologom krzywe 
zwierciadło jeszcze większego ab
surdul 
Antom S!ornmsk1 - drugi wielki 
kpiarz - tak po woinie wspominał 
absurdalne satyryczne wyczyny 
własne i Tuwimowskie: .Wszystkie 
nasze kalendarze. broszury. dodat
ki nadzwyczaine. odczyty, które 
podwazały powagę słowa. uczyły 

czytelnika wrazliwośc1 na brednie. 
pode1rzhwości wobec frazesów. 
pokazywały czarną farbą na gazeto
wym papierze. ze te same czcionki 
na tych samych lamach prasowych 
mogą głosić zupełne idiotyzmy·. 
Jeśli wmyśłlć się w słowa Słonim
skiego. to trzeba przyznać. ze star
szy pan z pociągu zapewne nie znał 
prawdziwych spadkobierców przed
woiennego kpiarstwa - znakomi
tych poetów .Nowej Fali". a wśród 
nich Stanisława Barańczaka. który 
tak celrne parodiował głupotę PRL
-owskiej prasy. Nie wiem. czy byłby 
tak w satyrze skuteczny. gdyby nie 
Tuwimowska tradycja.I.„ 

A czy nasza epoka, po 
1989 roku, ma już swoich 
kp i ar z y? Śmiem wątpić. 
Nowy Tuwimie, przyjdź! 

O DOWCIPIE 

Mądrzyć się na temat dowcipów nie 
jest ani dowcipnie am mądrze. Ale 
cokolwiek o typie Tuwimowskiego 
humoru trzeba powiedzieć. 

Najważniejsze. ze chociaż bywał za
bójczy dla błazeńskich idiotyzmów 
otaczającego świata. to przecież 

zawsze był I e kk i . Sławomir Mro
zek - w prostej linii spadkobierca 
ówczesnego stylu - napisał kiedyś: 

.Dowcip jest akrobacją intelektu. fi
gurą taneczną gratis i przestaje być 
sobą. kiedy aż poci się z wysiłku 
i skrycie. ale za to rozpaczliwie 
oczekuje. uznania." Dowcip Tuwima 
i Słonimskiego nigdy nie był wysi
lony Swoim autorom dawał taką 

samą satysfakcję 1ak widzom i czy
telnikom. Słonimski wspomina słyn
ne pnmaaprilisowe dodatki praso
we: .Schodziliśmy się wieczorem 
w <Bristolu> i ryczeliśmy ze śmie
chu czytając te własne bzdury·. 

Powiedzieć. że chodziło o humor 
absurdalny. to daleko za mało. Było 

to poczucie humoru podszyte dzie
cięcością. Znamy ją z zabaw slowa
ffii. od których skrzą się arcydzieła 
w rodzaju .Lokomotywy" Każde 

dziecko to uwielbia.I 
Ale w humorze Tuwima chodzi
ło nie tyle o dziecięcość naiwną. 

beztroską. co o właściwą młodym 
umysłom ostrość obserwacji i bez
kompromisowe reakcje. 
Tuwim odkrył ten rodzaj we wła
snym łódzkim dzieciństwie . Nazy
wał go wtedy .sznepsem". Jego ko
lega gimnazjalny tak pisał: 
.Czym był szneps? Niewielu pozo
stało przy życiu tych. którzy mogliby 
określić. co to była ta pasja sznep
sowa. 
Wszyscy uprawialiśmy sznepsa. kaz
dy na swój sposób usiłował naślado
wać mistrzów. Julka Tuwima i Maksa 
Bara.ca, sąsiadów z kamienicy przy 
Andrzeja 40. gdzie zrodził się i nabrał 

Na sznepsie w znacznym stopniu Ju
lek kształcił i ostrzył swoią pomysło
wość i ten rodzai dowcipu. który zna· 
lazł doskonały wyraz w rne1ednym 
tekścte dla kabaretu <Czarny kot> 
i' <Oui pro Quo>" 
Sam Tuwim uściśla. 
.Ten Maks Barac był stanowczo pre
kursorem pure nonsensu i dadaizmu. 
Mały chłopiec st\Norzyl fantastyczną 
dziedzinę. a właściwie funkcję. którą 
nazwał <sznepsem>. Istota <sznep
su> jest niewyrazalna. nie do sfor
mułowania. [ . J Była to. powiedzmy, 
wesoła świadomość <dziwności ist
nienia>. szczepionka. która się szyb
ko i lat\No na podatnej mej umysło
wości przyjęła wprawiając Ją w stan 
burzliwych afektów, przekory wobec 
wszystkiego. co jest przyjęte. ustalo
ne. poważne. 
Gdy ktoś był w naszym mniema
niu idiotą. podjudzaliśmy go chytrze 
i dyplomatycznie do 1eszcze więk
szego idiotyzmu. potakuiąc jego 
zdaniom i opiniom. zachwycając się 
słowami tego kretyna. zgrywając się 
komediancko w wyścigu subtelnego 
zrozumienia jego zasad. ale zawsze 
z umiarem. aby likwidowany osobnik 
nie dostrzegł. ile w tym wszystkim 
wzniosłego szyderstwa. Mieliśmy 

wtedy 10 - 12 lat. <Szneps> był tar
czą broniącą nas przed grozą banału. 
solidności i rutyny uczuć. pancerzem 
przed najstraszniejszym jadem, który 
sprawia. że z mądrych. wolnych sza
leńców. jakimi są przewaznie wszyst
kie dzieci. wyrastają póżmej c1ęzkie. 
ponure 1 głupie egzystenqe. zwane w 
kupie ludzkością.· 

Czy ostatnie zdanie nie przypomina 
Państwu .mugoli" ze znanego cyklu 
powieści i flłmów o Harrym Potterze 7 
Oczywiście, objawiał się też w twór
czości Tuwima i Słonimskiego absurd 
jeszcze wyższego rzędu. anarchiczny. 
kiedy to przedmiotem kpiarstwa sta
wał się jakikolwiek porządek rzeczy. 
nawet meZWlązany z tdeolog1amt 
z głupotą ludzką. Obaj dżentelmeni 
ułożyli kiedyś. na przykład .. pierwszy 
alfabetyczny spis cyfr od Jednego do 
stu·. 
Przypomina mi się w tym miejscu 
anegdota o Czesławie Miłoszu. który 
nie całkiem po trzeżwemu. pracu
jąc podczas okupacji w szacownej 
Bibliotece Uniwersyteckie). popra
wiał katalog alfabetyczny. ukladaiąc 
go odwrotnie. od Z do A I on także 
miał w zyciowo-poetyck1e1 podświa
domości Tuwimowskie kpiarstwo 
- i brom! się nim przed najstraszn1e1-
szym z czasów. 

www.teatrrorna.pl 
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Nawet podczas woiny, z em1graCYJ
nego oddalenia przezywaiąc po
tworność ludobójstwa Tuwim zaklt
nał zgrozę absurdalnym poczuciem 
humoru. Inna sprawa ze chwilami 
sprawiało to wrazenie tragiczne) 
bezsilnośct W ltśc1e do Słonimskiego 
z 1941 roku. pisał: 
.Leszek [Lechoń] co dzień do mnie 

telefonuje - bredzimy. bełkocemy. 

zaśmiewamy się [„ Jale ani z nim. ani 
z Kaziem [Wierzyńskim] me zamieni
łem od dnia wybuchu wojny rosy1-
sko-mem1eckieJ jednego powaznego 
zdania na doprawdy obchodzące nas 
tematy." 
I w tym samym liście. między bar
dzo powaznymi uwagami politycz
nymi. takie oświadczenie : .Toluś. 

Antoś. Słoma! A Tobie co było7 Czy 
z rozwolnienia. czy z zatwardzenia 
pan Słom1eński zachorował? Główna 
rzecz proszę Pana wypróżniać się re
gularnie. Słowem: srałeś dziś?· 

WZGARDA. FURIA. OBURZENIE 

Kpina i słowne zabawy to 1aśnie1sze 
strony Tuwimowskiego poczucia ab
surdu. Jest jednak także strona groż
na. mroczna. 
Dosyć często ogarniała poetę zimna 
funa odrzucenia całego otaczaiącego 
go społecznego zła 
Kiedy pisał .Pogrzeb Prezydenta Na
rutowicza· jego atak na ideologicz
nych zbrodniarzy 1 pseudo-katolic
kich obłudników więcei był wart od 
setek pubhcystycznych artykułów 
I nade wszystko. w genialnym po
emacie .Bal w operze· dał apokallp
tyczną wizię świata. który kończy się 
zagładą wszystkich wartości - czuje 
się w tym sprawiedhwy gmew b1bhJ
nego proroka. 
Czasami. w chwilach rezygnaq1. ta 
ftlna słabła t zamieniała się w gest od
wrócenia od spraw me tylko publicz
nych. ale po prostu od Jakiegokolwiek 
uczestnictwa w społeczeństwie. Wte
dy powstawały takie.wiersze. Jak .Zło
ta polska 1es1eń· : 

Proletariat zorganizował 
Wiec masowy za rewolucją, 
Idzie właśnie kadra szturmowa 
Z transparen tem i rezolucją . 

Idę jesienią na ukos, 
Przepływam taflą przekroju,. 
Cięciem lustrzanym rozcinam 
Nieziemską ojczyznę moją. 

Kwintesenqą ostatecznego odrzuce
nia .światowych spraw". odrzucerna 
wzgardliwego i pełnego zawoalo
wane) dumy z osobnego. poetyc
kiego powołania. stal się legendarny 
.Wiersz. w którym autor grzecznie. 
ale stanowczo uprasza hczne zastępy 
bhżnich. aby go w dupę pocalCNJali. 
Ten całkowicie. ze względów oby
czajowych 1 tdeowych. niecenzural
ny utwór ukazał się w roku 1937 jako 
druk b1bliof1lsk1. w trzydziestu egzem
plarzach. Ale taki jest los ukrytych 
arcydz1el. ze natychmiast staią się 

powszechnie znane - cala literacka 
Polska napawała się iego nieparla
mentarną. szczerą energią 
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Ten nurt twórczości Tuwima znalazł 
tragiczny. finalny wyraz Na lolka go
dzin przed nagłą śmiercią w Zako
panem poeta zapisał na kaw1am1a
ne1 serwetce aforyzm. który zmroził 
serca przyiaciól· .Dla oszczędności 
zgaście światłość wiekuistą. gdyby m1 
kiedyś miała zaświecić· 

KABARET BYŁ JEGO DOMEM 

Antom Słonimski napisał o przy1a
c1etu .Nieprawdą Jest. ze pisał do 
kabare u dla pieniędzy Plsał. bo lubił. 
j>riysłuchiwał stę z \ozy dyrektorskie) 
własnym skeczom. obecny prawie na 
kazdym przedstawieniu· 

Tak było od najmłodszych twórczych 
lat Łódzki maturzysta przywiązywał 
taką samą wagę do pierwszych po
ezii. )al< do pierwszych kabaretowych 
sukcesów Charakterystyka. Jaką dał 
świadek tamtych łódzkich pierwocin. 
Kazimierz-Wroczyński. artysta kabare
tu .Czamy Kot". świetnie oddaje oso
bowość Tuwima. tę samą w liryce. co 
na scenie· .Naładowany był uczuciem 
życia iak akumulator elektrycznością. 
przy czym rozładowywał się przy 
najlzejszyrn wrazeniowym wstrząsie . 

Jego manometr psychiczny dygotał 
stale w zakresie naiwyzszych podzia
łek. poeta robił wrażenie czegoś. co 
zaraz ulegnie wybuchowi." 
Badacze poezji Tuwima zwrócill 
uwagę na to. że Jego wiersze często 
przypominają teatralne m1kroscenk1. 
ze błyskawicznie rozgrywają się. ni
czym skecze. między kilkoma charak
terystycznymi postaciami 
Szczególną miłością Tuwim darzył 

kabaretową piosenkę Powiedzieć. 

ze był tekściarzem. to poniżyć 1ego 
talent Był poetą piosenki. równiez 
w swo1e1 .zasadrnczef twórczości 
W .Prośbie o piosenkę" napisał prze
c1ez: 

Lecz słowom mego gniewu 
daj błysk ostrej stali, 
Brawurę i fantazję, rym celny i cienki, 
Aby ci, w których palnę, 
prosto w łeb dostali 
Kulą "z sześciostrzałowej, 

błyszczącej piosenki! 

Tekst piosenki. melodia i nade wszyst
ko osobowość pieśniarki albo pie
śniarza stanowiły dla niego Jedność. 

Wzruszający jest opis takiej pracy 
Tuwima nad tą jednością. nad jej ir
raqona\nym czarem. Tadeusz Raabe 
wspomina. jak poeta pisał piosenkę 
dla słynnej Toh Mankiewiczówny. 
.No. nareszcie jesteście Siadajcie. 
Niech pani zaśpiewa. Nie ma kto za
a'kompaniować? To nic. proszę tylko 
zanucić. Muszę. rozumie pani. muszę 
usłyszeć jaki to ma wyraz 
Pros~ me. despotycznie żąda. zarnm 
popłynęły pierwsze tony, jUZ słucha. 
JUZ się cały oddaje słowom i nie zna
nej mu dotąd rnelodn 
Jego zapal udziela się pieśniarce 

Zaczyna nieśmtalo. ale JUZ po paru 
taktach unosi się pieśnią, zapomina 
o wszystkim. śpiewa1 
Kiedy skończyła. słyszę po długim 
milczeniu sŻept Tuwima: 
- Tak. tak dobrze. tak śpiewać. nic rne 
ruszać. me zmieniać. tak śpiewać 
Zbhza się. obe]muie ją lekko ramie
niem. W oczach jego błyszczą łzy. 
Taki był Julek - młodzieńczy. gorący. 

zapalcz~ takim pozostał do końca 
swoich dm" 

ma\szego opisu kaba
~aoiflilh iak ten z .Kwiatów 

l'Olcatkuiąca tancerka tak 
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Kujawianka z Warszawy. Ukończyła 
szkołę muzyczną II stop.ma w klasie 
fortepianu Jej dalsza edukacja mu
zyczna przebiegała na deskach te
atralnych. Szkołę aktorstwa dała jej 
5-\etnia praca w musicalu .Metro". 
Występowała w nim 1ako wokalistka 
i tancerka grając pierwszoplanowe 
role. Choć najblizszy jest jej nurt po
ezii śpiewanej i piosenki aktorskie). ar
tystka wymyka się wszelkim k\asyfika
qorn i ogramczemom. Odnajduje się. 
w rocku. bluesie. 1azzie. Jest aktyw
nym pedagogiem wokalnym (rn.in. 
Teatr Rampa i Fundacja Anny Dym
nej). a także absolwentką studiów 
z zakresu pedagogiki terapeutycznej. 
Zdobyła wiele prestizowych nagród. 
rńm. Grand Prtx. nagrodę publiczno
ści i nagrodę ZASP-u za największą 
indywidualność festiwalu .Tańczące 
Eurydyki" w Zielonej Górze (2006) i III · 
rnieisce na Przeglądzie Piosenki Ak
torskiej we Wrocławiu (2003). a także 
stypendium im. Marka Grechuty dla 
najbardziej obiecującego młodego 
artysty na 42. Studenckim Festiwalu 
Piosenki w Krakowie (2006). Jesienią 
2006 roku. pod okiem producenta 
Grzecha Piotrowskiego, wydała płytę 
pt. .Naiwcześniej póżmej". której pre
miera odbyła się w Krakowie podczas 
42. Studenckiego Festiwalu Piosenki. 
W hstopadzie 2009 roku ukazała się 
iej kolejna. tym razem koncertowa 
płyta pt. .Moje podwórko". nagrana 
w Teatrze Polonia w Warszawie. Pro
dukcją zajął się wybitny kompozytor 
filmowy i teatralny Jerzy Satanowski. 
Na płycie znalazły się utwory m.in 
Agnieszki Osieckie). Jana Wołka. Jo
nasza Kofty, Marka Grechuty, Jac
ka Kaczmarskiego, Adama Nowaka 
i Włodzimierza Wysockiego. Joannę 
wspierał zespól Kameleon Septet oraz 
zaproszeni instrumentaliści. Artystka 
wielokrotnie śpiewała na Festiwalu 
Piosenki Studenckiej w Krakowie. na 
Gdańskim Festiwalu Gwiazd. na kon
certach Fundaqi Anny Dymne). Stale 
współpracuie z Jerzym Satanowskim, 
który speqa\me dla mej skompono
wał muzykę do piosenki Agniesz
ki Osieckiej .Czantoria". W sierpniu 
2010 roku ruszył polsko-norweski 
projekt Karuzela Group. w którym 
bierze udział Joanna Lewandowska
-Zbudmewek. Grzech Piotrowski oraz 
gwiazdy muzyki skandynawskiej. 
W ramach projektu przygotowywa
na jest trasa koncertowa po Polsce 
1 Norwegii. 

Magdalena Piotrowska 
Sekretarka 

Absolwentka PWST we Wrocławiu 
Współpracowała z Teatrem Na Woli 
w Warszawie. Teatrem Capitol 1 Te-
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atrern Piosenki we Wrocławiu. Te
atrem Ludowym w Krakowie. Teatrem 
Rampa w Warszawie oraz Teatrem 
Atelier w Sopocie. Laureatka Głów
nej Nagrody im Agnieszki Osieckie) 
27 Ogólnopolskich Spotkań Zamko
wych .Śpiewaimy poezję· Olsztyn 
2000. Dwukrotna fmahstka Przeglądu 
Piosenki Aktorskie) we Wrocławiu. 

Wyrózmona na 37 Studenckim Fe
stiwalu Piosenki w Krakowie. a także 
w konkursie na interpretację piosenek 
Agnieszki Osieckiej Sopot-Warszawa 
2001 Zagrała w kilkunastu spekta
klach muzycznych. rezyserowanych 
rn.in przez Wo)Clecha Kościelniaka 

(.Gorączka" .• Opera za trzy grosze· 
.Mandarynki i pomarańcze"). Jerze
go Satanowskiego (.Rodzina Depta
ków". .Konie Narowiste". .Śpiewniczek 
Upiornych Kantyczek·) oraz Krzyszto
fa Kolbergera. Jerzego Fedorowicza. 
Jana Marie Marczewskiego i Cezare
go Domagałę Ma w swoim dorobku 
kilka ról filmowych \ serialowych. 

Anna Sroka 
Redaktor 

Ur. w 1977 roku. aktorka teatralna. 
filmowa i dubbingowa oraz pio
senkarka. W 2000 roku ukończyła 
Akademię Teatralną w Warszawie. 
Gościnnie występuje w Teatrze Po
lonia i Teatrze Studio. Związana 
ze Studiem Teatralnym .Koło·. gru
pą Montownia (.Peer Gynt", .Low") 
oraz z Kabaretem Olgi Lipińskiej . 

W rzeszowskim Teatrze im. Wandy 
Siemaszkowej zagrała tytułową rolę 
w sztuce .Piaf" w ież. Jana Szur
rnieja. Występuje w Teatrze Roz
rywki w Chorzowie. gdzie zagrała 

rolę Mariol! w spektaklu .Odjazd" 
z piosenkami Anny Saranieckiej i Re
naty Przemyk (reż . Fred Apke). rolę 

Anity w .West Side Story· (rez. Laco 
Adamik) i rolę Maureen Johanson 
w musicalu .Rent" (reż. Ingmar Vi
\qist). Przygotowała artystycznie 
przedstawienie .Coo\os·. spektakl 
dyplomowy uczniów Wydziału Wo
kalnego ZPSM w Warszawie. Premie
ra odbyła się 25 marca 2007 roku. 
Ma w dorobku kt\ka ról filmowych 
i serialowych (min .Boża pod
szewka II" rez. I. Cywińska. .Długi 

weekend" reż. R Gliński. .Ofice
rowie reż. M. Deiczer). Artystka 
koncertuje z własnymi recitalami: 
.Ale... i me tylko" (piosenki Edith 
Piaf) oraz .TanGo!· (tanga klasyczne 
i współczesne) oraz .Ulica. którą płyną 
moje obie dłonie· (autorski spektakl 
do piosenek Zygmunta Konieczne
go i Andrzeia Zaryckiego). Koncer
tuje z zespołem Machina del Tango. 
Anna Sroka wykładała 'interpreta
cję piosenki w ZPSM im. F. Chopina 
i w Wyzszej Szkole Komunikowania i 
Mediów Społecznych im. J Giedroycia 
w Warszawie. Jest laureatką Nagrody 
Artystycznej .Złota Maska" Marszał

ka Województwa Śląskiego w kate
gorii .rola wokalno-aktorska" za rolę 

w spektaklu .Rent" (2006) Jest fina
listką wrocławskiego Przeglądu Pio
senki Aktorskie) 2003 oraz laureatką 
III nagrody t I nagrody dziennikarzy 
Wybrzeza w VI edycji konkursu .Pa
miętajmy o Osieckiej" w 2003 roku. 
W tym samym roku Rektor Akademii 
Teatralnej przyznał Anme Sroce Na
grodę 1m. Janiny Nowickiej-Prokura
torskiej i Stanisława Prokuratorskiego 
.za twórcze osiągnięcia i postawę 
umacniającą etos artysty". 

Jacek Bończyk 
Redaktor radiowy 

Aktor teatralny 1 filmowy. piosenkarz. 
autor tekstów piosenek. scenarzysta 
i rezyser spektakli muzycznych. Wo
kalista i gitarzysta formacji rockowei 
Bończyk/Krzywański. Absolwent wy
działu aktorskiego Państwowe) Wyż
szej Szkoły Teatralnej w Krakowie -
Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu. 

Chętnie sięga po teksty poetyckie 
i piosenki autorów francuskich. Ma na 
swoim koncie recitale aktorskie . • Pio
senki kilku Francuzów" (2000) . • Tango 
Kameleon· (2002). .Recital na piano 
i bass· (2009). Pisze teksty min dla 
Katarzyny Groniec i Michała Baiora 
a takze do polskich wersji piosenek 
w popularnych filmach animowa
nych. rn.in. .Shrek". .Mała Syrenka". 
.Johnny Bravo· .• Niedżwiedż w wiel
kim niebieskim dornu. Nagrał płyty 
.Następny· (2001). .Tango Kamele
on· (2002). .Depresiomści· (2005). 
.Raf (2008). .Terapia Jonasza· (2009) 
.Dzieci Hioba" (2010), .Ideologia snu· 
(2010). Ostatnio coraz częściej speł
nia się także w roll reżysera spekta
kli muzycznych. Nagrodzony mm 
Grand Prix na XXI Przeglądzie Pio
senki Aktorskie) we Wrocławiu. Grand 
Prix na XVI Ogó\nopo\sktm Festiwalu 
Piosenki Francuskiej w Lubinie. Grał 
w wielu filmach telewizyjnych. wy
stępował na scenach stołecznych te
atrów m.in. w Teatrze Syrena (Mackie 
Majcher w .Operze za trzy grosze"). 
w Teatrze Komedia (Amos Hart 
w .Chicago"). a takze w Teatrze Roz
rywki w Chorzowie (Brad Majors 
w .Rocky Horror Show") oraz w Te
atrze Capitol we Wrocławiu. 

Arkadiusz Brykalski 
Reporter 

Absolwent Studium Wokalno-Aktor
skiego im. D. Baduszkowej w Gdyni 
i Uniwersytetu Gdańskiego na wy
dziale Filologii Polskiej. Po studiach 
brał udział w produkqach Teatru 
Muzycznego w Gdyni w rn.m. .Hat( 
w rez. W Kościelniaka czy .Dzie
ła wszystkie Shakespeara· w rez. 
J. Ostaszktewicza z muz. R. T Tymań
skiego. W latach 2000-06 zawiąza
ny z Teatrem Wybrzeze w Gdańsku. 
gdzie rnozna go było zobaczyć mm 
w spektaklach .Tylko ta pchła· N. Wa\
\ace'a w rez. A Figury czy .Matka" St. I. 
Witkiewicza w reż. G. Wiśniewskiego . 
Odtwórca postaci Lecha w spektaklu 
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M. Zadary pt .Wałęsa - h1Stona we
soła. a ogromnie przez to smutna • 
z tekstem P Demirs1<iego. Goścmme 
występuje w Teatrze Muzycznym 
Capitol we Wrocławiu w spektaklu 
.Operetka· W Gombrowicza w rez 
M Zadary z muzyką L Możdzera. 

Aktor Narodowego Starego Teatru 
w Krakowie Bierze udział w min .Ift
gema Nowa tragedia· wg Rac1nea 
w rez M. Zadary i .Pijacy· F Boho
molca w rez B. Wysockie). Laureat 
Przeglądu Piosenki Aktorskiej we 
Wrocławiu w latach 2001 1 2003 oraz 
zdobywca Il nagrody w konkursie 
na interpretację piosenek Agnieszki 
Osieckiej w Sopocie w 2001 roku 

Jan „Janga" Tomaszewski 
Nadredaktor 

Ur. 1951 w Warszawie. Od połowy lat 
60. związany z gitarą W hceurn grał 
w szkolnym zespole beatowe-rocko
wym .Medium". Samouk. meszltfowa
ny w szkole muzyczne). Po maturze 
zdanej w 1969 roku zostaie tez człon
kiem grupy .Ouidarn". Lata 1969-71 
poświęca teatrowi AKT 69, zdając 

w międzyczasie do szkoły teatralne) 
W 1970 roku. zafascynowany teatrem 
Jerzego Grotowskiego. bierze udział 
w próbach projektu .Ziemia·. W sezo
nie 1971-72 dostaje angaz do Puław
skiego Studia Teatralnego. Na wydział 
aktorski do krakowskiej PWST dostaje 
się w 1972 roku i od roku 1973 do cza
su ukończenia uczelni iest studentem 
prof Jerzego Jarockiego. W 1976 roku 
kończy szkolę i dostaie angaz do Te
atru Dramatycznego rn.st. Warsza
wy pod dyrekqą Gustawa Holoub
ka. Debiut na tej scenie to rola Felka 
w .U mety" Karola Rostworowskiego 
w rez. Ludwika Rene. następnie grał 
Edmunda w .Królu Learze· Szekspira 
w reż Jerzego Jarockiego W zespo
le Teatru Dramatycznego zostaie do 
1984 roku i pracuie tam z wybitnymi 
artystami teatru. Gustawem Holo
ubkiem. Jerzym Jarockim. Maciejem 
Prusem. Ludwikiem Rene. Jerzym 
Grzegorzewskim. Zbigniewem Za
pasiewiczem. W latach 1984-86 gra 
w Teatrze Nowym w Warszawie pod 
dyr. Bohdana Cybulskiego Do Teatru 
Dramatycznego powraca ponownie 
w okresie 1986-88 i pracuje pod dyr 
Zbigniewa Zapasiewicza W latach 
1990-95 ZWlązany z Teatrem Po
wszechnym. a od 1997 roku do chwili 
obecnej jest aktorem stołecznego Te
atru Ateneum. 

R MA 
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Swój taniec wzruszająco-śliczny 
Anielka sama wynalazła ... 
.Szeptańcem · Hemar trafnie nazwał 
Ten pomysł choreograficzny. 
Gdy się rzucała WPlaw melodii, 
Z prądem jej plynąc 
lub pod prąd jej, 
Gdy od muzycznej kropli każdej 
Drżała jak liście i jak gwiazdy, 
Wtedy ten srebrny dygot ciała 
Drobniutkim szeptem dosrebrzała, 

Doszeptywała przejmujący 

Niedosłyszalny wtór gorący. 

Tak morskiej pod księżycem fali 
Danym jest, gdy naplynie z dali, 
I blaskiem, i pluskaniem nęcić. 
Lecz to nie była, jak pisali 
Entuzjastyczni recenzenci, 
.Pantera · lub . Niesamowita • 
. Kapłanka chuci: . Demonita: 
. Sfinks oddający się bezbrzeżnie: 
.Psyche ze żmij i żądz uwita : 
Ani nie . wiła się lubieżnie~ .. 
Czy była . tajemnicza'? Też nie. 
Była po prostu znakomita. 

Równie znakomita jak ten opis jej 
ruchu. wtrtuozowsko balansujący 

między tandetą a mistrzostwem' 
Całe zresztą .Kwiaty Polskie" nie 
roztaczałyby tak zniewalającego 

uroku. gdyby nie ich fascynująca 
melodia i rytm. Julian Tuwtm był 
ostatnim już w polskiej poezji wiel
kim mistrzem wersyfikacji. potrafił 

na poetyckim instrumencie dżwtę
kowym grać jak dyrygent qgromnej 
orkiestry. wydobywał tony najsub · 
telnie1sze. kameralne. i najhucz
niejsze. twarde Któz z nas nie za
chwycał się narkotyczną melodią 

.Grande valse bnllante we wspa
niałym wykonaniu Ewy Demarczyk 
A przeC\ez kompozytor. Zygmunt 
Konieczny. 1edyn1e wsłuchał się 
w melodię zawartą w wterszu 
- mozemy to sprawdzić. bo za- • 
chowało się nagranie radiowe 
z cudowną melorecytaqą samego 
Tuwima' 
Cóz powiedzieć na koniec7 
Symboliczne są dwa Tuwimowskie 
pozegnania ze światem. Pierwsze 
pożegnanie odbyło się. kiedy po
eta we wrześniu 1939 roku uciekał 
z Ojczyzny na wygnanie - jako 
osoba żydowskiego pochodzenia 
musiał to zrobić Emigrując prze-

• czuwał, ze na zawsze porzuca cały 
swój świat - i to okazało się praw
dą Polska powojenna. do które) 
wrócił. niewiele miała wspólnego 
z tą. którą pozostawił. > > > 
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Jerzy Satanowski Ur. 23.08.1947 w Warszawie, kompozytor 
i aranżer, także reżyser spektakli muzycznych„. 

N' fotograh1 w środku Jerzy Satanowski 

Absolwent Wydziału Filologii 
Polskie] UAM w Poznaniu Muzyczny 
samouk. W czasach licealnych był 

wokal\Stą 1 gitarzystą amatorskich 
zespołów rockowych. Jako kompozytor 
muzyki teatralnej zadebiutował 

w 1972 roku kompozyqami do 
spektaklu .Trucizna. miłość i śpiew· 

do tekstów Edwarda Stachury Od 
tego czasu skomponował muzykę do 
około trzystu spektaklt dla krajowych 
1 zagranicznych teatrów 
dramatycznych. Pisał dla prawie 
wszystkich polskich teatrów. 
a takze dla Teatru TV. Burg Theater 
w Wiedniu. Schausp1elhaus w Zurychu. 
Teatru Narodowego w Helsinkach. 
Schlllertheater w Berlinie. Teatru 
Towstonogowa w Leningradzie 
oraz teatrów w Bonn. Genewie. 
Kassel. Grazu. Diseldorfie. Mainz 
i Teheranie. Jako kompozytor teatralny 
współpracował miedzy innymi 
z Erwinem Akserem. Maciejem Prusem. 
Izabelą Cywińską. Janem Englertem. 
Maciejem Englertem. Adamem 
Hanuszkiewiczem. Gustawem 
Holoubkiem. Krzysztofem Zaleskim. 
Agnieszką Holland. Laco Adam1k1em 
1 Tadeuszem Lomnickim. Napisał 
muzykę do wszystkich spektakli 
w rezyseni Janusza Wiśniewskiego 

- zdobyły one liczne nagrody na 
zagranicznych festiwalach teatralnych. 
m m Grand Prix krytyki 1 publiczności 
dla .Ponopticum a la Madame Tissau· 
i dla Końca Europy· na festiwalu BITEF 
w Belgradzie w 1983. Grand Prix dla 
.Ponopticum a la Madame Tissau· 
i .Końca Europy"na festiwalu Teatru 
Narodów w Nancy w 1984. Fringe First 
dla .Końca Europy· w 1985 1 Fringe 
First dla .Modlitwy chorego przed 
nocą· w 1986 na festiwalu teatralnym 
w Edynburgu. Jest twórcą autorskich 
spektakli muzycznych. mm. .Miłość. 

czyli zycie. śmierć i zmartwychwstanie'. 
.Decadance·. .Zanim będziesz 

u brzegu·. .Nie załuję'. .Domofon·. 
a takze musicali - .Kuglarze i wisielcy· 

(hbretto Jacek Kaczmarski) oraz 
.Kolędnicy· (libretto Jan Skotnicki) 
Jest twórcą muzyki do programów 
TV i recitali estradowych Krystyny 
Jandy (.Dancing'). Jacka Różańskiego 
(.Zycie to nie teatr'). Hanny Banaszak 
(.Treny'). a także Ewy Błaszczyk. 

Stanisławy Celińskiej. Edyty Geppert. 
Krystyny Tkacz. Magdy Umer i Piotra 
Fronczewskiego. Napisał muzykę 

do ponad 40 filmów. współpracu1ąc 
min. ze Stanisławem Różewiczem. 

Flłipem Bajonem. Markiem Koterskim. 
Andrzejem Domalikiem. Januszem 
Zaorskim. Robertem Glińskim. 

Andrzejem Kondratiukiem. Januszem 
Kondratiukiem. Maciejem Wojtyszką. 
Wyreżyserował kilkanaście autorskich 
spektakli muzycznych. Jest laureatem 
nagrody za muzykę do spektaklu .Noc 
listopadowa· na festiwalu teatralnym 
w Opo.lu w 1979. nagrody za muzykę 
do spektaklu .Operetka· na festiwalu 
we Wrocławiu w 1980. nagrody 
za muzykę do spektaklu .Judasz 
z Kariothu' na festiwalach teatralnych 
w Kaliszu w 1981 i w Opolu w 1982. 
nagród za muzykę do spektakli 
.Wesele·. .Dziady' i .Nie-Boska 
komedia" na festiwalach teatralnych 
w Opolu w latach 1982-83. nagrody 
Przewodniczącego Komitetu ds. RiTV 
za twórczość telewizyjną w 1980. 
nagrody za musical .Miłość. czyli 
zycie. śmierć i zmartwychwstanie' na 
festiwalu teatralnym we Wrocławiu w 
1985. Grand Prix w koncercie premier 
KFPP w Opolu w 1986 za piosenkę .To 
nic. że to sen·. nagrody za muzykę do 
filmów .Schodami w górę. schodami 
w dół · i • Wrzeciono czasu· na 
festiwalu filmowym w Gdańsku. 

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski i Srebrnym 
Medalem .Zasłużony Kulturze Gloria 
Artis'. 
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> > > Otóz symbolicznie os atnią 
premierą w warszawskich tea rach 
przed wybuchem wo1ny było .Ser
ce w rozterce. czyli ~lusarz widmo· 
Nestroya w Tuwimowskiej prze
róbce Poeta szcze'gólnie gustował 
w wodewilach. 
A na trzy dni przed śmLercią opo
wiadał przyjaciołom o kabareC\e 
,Qui pro quo~ podziwiał talent 
Z1zt Halamy. która z nim tego dnia 
wspominała dawne czasy Te. 
w których pozostał. 

Piotr Matywiecki I"'• autorem ksiąZJ<1 :Twarz 
Tuwima· WAB. ~007} 

Pięciu braci cd. Basen był 
wielkości 37 m na 2 1 głęboki na 86 
m. Gdy dyrekqa basenu zauważyła. 
że Adam zanieczyścił basen. kaza
ła całą wodę z basenu wypuścić. 
Gdy spuszczono JUZ Jedną Jede
nastą. Adaś wyjechał do Brukseli. 
gdzie właśnie otwarto kryty basen 
Gdy zauwazono. że Adaś zanie
czyścił wodę. kazano opróżnić ba
sen. który był tak duzy jak różnica 
wieku między Adamem 1 Alojzym. 
pomnożona przez odległość z An
glii do Brukseli. Gdy oprózniono 
jedną dwunastą basenu. wyjechał 

z Warszawy Adolf. Adolf zatrzymał 
się po drodze w Berhnie i Zunchu 
tak długo. jak długo trwało opróz
nienie piąte) części basenu w Bruk
seli. Adolf kąpał się w Pradze Gdy 
zauważono. ze zanieczyścił basen. 
zaczęto spuszczać wodę. Basen 
w Pradze miał pojemność o dwte 
trzecie większą od basenu w An
ght ale szybkość spuszczania wody 
była o tyle większa. o ile Adolf star
szy był od Adasia Wtedy wyjechał 
Adek Jechał tak długo. iak długo 
spuszczano jedną jedenastą base
nu w Angin plus różnice kursu kie
renek 1 marek niemieckich. 

Gdy Adek zanieczyścił basen. 
wody nie spuszczono. gdyz było to 
w Warszawie na Laz1enkowskiej. 
tylko zaczęto wodę wypompowy
wać. Wypompowywano dziennie 
tyle. ile miał lat Adek plus odległość 
z Pragi do Brukseh. Gdy wypompo
wano jUZ jedenaście piątych. Alojzy 
wyjechał. ale zachorował w drodze 
1 leżał w szpitalu. gdzie mu poda
wano basen do łóżka. Gdy zauwa
zono ze zanieczyścił basen. wylano 
zawartość . Wylewano tak długo. jak 
długo jechał Adam do Angin plus 
wiek Alojzego. Dla ułatwienia do
damy. ze basen angielski był wtęk
szy od basenu w Pradze o tyle. ile 
miał pieniędzy Adaś po opłaceniu 
kąpieh. 

Fragmenty tekstów wykorzystane w progtaf1"1e 
pochodzą z ks1ązki 'W oparach absurdu' 
autorzy Julian Tuwim Antoni Słonimski 
(ISKRY 2008) 
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