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Óñòóï
Ó 1994 ãîäçå íåÿê ñàìi ñàáîé íàïi ñàëi ñÿ íåêàëüêi òýêñòà¢. Ãýòà
áûëi „Àëi öûÿ”, „Áîëåê i Ë¸ëåê”, „ËàËàËàËà”, „Ìàéñêàÿ ïåñüíÿ”.
Íà òîé ÷àñ ÿ ïi ñà¢ òýêñòû ñïýöûÿëüíà äëÿ Êàñi Êàìîöêàé, àëå
ãýòûÿ íîâûÿ âi äàâî÷íà íå ïàñàâàëi äà ýñòýòûêi ÍÎÂÀÃÀ ÍÅÁÀ.
Âi äàöü, òàäû é ¢çüíi êëà i äýÿ ðýàëi çàâàöü íîâû ñóïîëüíû ïðàåêò.
Íàçâà Narodny Albom ïðûäóìàëàñÿ àäðàçó, i íøûõ âàðûÿíòà¢ íå
áûëî. Ïåðøàé, òàê ìîâi öü, „çàïðîøàíàé àñîáàé” áû¢ Ëÿâîí Âîëüñêi , ÿêi , çðýøòû, âûøýé óçãàäàíûÿ òýêñòû âåäà¢ i àä ñàìàãà ïà÷àòêó áðà¢ óäçåë ó àáìåðêàâàíüíi ïðàåêòó. Àäðàçó áûëi çàïðîøàíûÿ
Âåðàíi êà é Çüìi öåð ç ÊÐÛÂI , ãóêààïýðàòàð Àíàòîëü Äîäçü. Ãóðò
N.R.M. ïðàöàâà¢ íàä íîâûì àëüáîìàì ó ïî¢íûì ñêëàäçå — Ïi ò
Ïà¢ëà¢, Þðàñü Ëÿ¢êî¢, Àëåã Äçåìi äîâi ÷. ULIS áû¢ ïðàäñòà¢ëåíû
¢ àñîáå Ñëàâû Êîðàíÿ. ÍÎÂÀÅ ÍÅÁÀ óïðûãîæûëà ñêëàä óäçåëüíi êà¢ íÿ òîëüêi Êàñÿé Êàìîöêàé, àëå òàêñàìà âi ÿëÿí÷ýëi ñòêàé Þëÿé
Ãëóøûöêàé. Çàïðàøàëi ñÿ òàêñàìà ìóçûêi çü i íøûõ ãóðòî¢, àëå ïà
ðîçíûõ ïðû÷ûíàõ óäçåëó íå ¢çÿëi , ïðà øòî àñàái ñòà ÿ øêàäóþ.
Ç íåçàëåæíûõ êðûíi öà¢ ó Narodny Albom ïðàñà÷ûëàñÿ òðîõi
âûêàíà¢öà¢: I ðûíà Êóðàïàòêi íà ç Ðàäû¸ 101,2 Àëÿêñàíäàð Ïàìi äîðà¢ ç Ðàäû¸ Ái −ýé (íà òîé ÷àñ, JL), àáîäâà — ìàäýðàòàðû
ýôi ðó, à òàêñàìà I íêîãíi òà, ÿêi íàäàëåé ìóñi öü çàñòàâàööà òàÿìíi −
öàé. Ñÿðãåÿ Àõðàìîâi ÷à, áàÿíi ñòà i õàäçÿ÷óþ äýêàðàöûþ, íÿ âåäàþ
ÿê êëÿñûôi êàâàöü, áî íà ÷àñ ñòâàðýíüíÿ àëüáîìó ¸í ïåðàêëàäà¢
ç àíãåëüñêàé íà Ðàäû¸ 101,2, à çàðàç ñòà¢ñÿ ïÿòûì ìi íi ñòðàì
ó N.R.M. Àïðî÷ âûøýé ïåðàëi ÷àíûõ àñîáà¢, óäçåë áðàëi øàðàãîâûÿ ñóïðàöî¢íi êi ¢ñ¸ òàãî æ Ðàäû¸ 101,2, äçå é çàïi ñâà¢ñÿ àëüáîì. ßíû ñòâàðàëi áýê-âàêàë, äàäàòêîâàå ïëÿñêàíüíå é êðûêi .
Ïðàöà íàä ìàòàð’ÿëàì äëÿ àëüáîìó éøëà ë¸ãêà é õóòêà. Áûëi
íàïi ñàíûÿ 24 à¢òàðñêi ÿ ïåñüíi i ïà÷àëàñÿ ðóïëi âàÿ ïðàöà ãóêààïýðàòàðà Àíàòîëÿ Äîäçÿ, ÿêàÿ äî¢æûëàñÿ ãîä ç ãàêàì i áûëà çàâåðøàíàÿ ¢ ñüíåæíi 1997 ãîäó. 28 ñüíåæíÿ àäáûëàñÿ ïðýçýíòàöûÿ
Narodnaha Albomu, ÿêàÿ ìåëà ìåñöà ¢ ìåíñêi ì Òýàòðû Þíàãà
Ãëåäà÷à, i àäáûëàñÿ ïðû ïàäòðûìöû ÁÃÔ „Íàøà Í³âà”. Âûïóñê
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Wstęp
W1994 roku jakby od niechcenia napisałem kilka tekstów. By−
ły to: „Alicja”, „Bolek iLolek”, „La, La, La, La”, „Majowa pio−
senka”. Wtym czasie pisałem teksty Kasi Kamockiej, ale te nowe
najwyraźniej nie pasowały do estetyki NOWEGO NIEBA. Wtedy
właśnie powstała idea nowego wspólnego projektu. Nazwa Narod−
ny Albom od razu przyszła nam do głowy, nie było innych warian−
tów. Pierwszą, że tak powiem, „zaproszoną osobą” był Lawon Wol−
ski, który znał wyżej wymienione teksty iod początku brał udział
wpracach nad projektem. Dołączyli do nas również: Weronika
iŹmicier zzespołu KRI VI, realizator dźwięku Anatol Dodź, pełny
skład N.R.M. czyli Pit Paułau, Juraś Laukou, Aleh Dziemidowicz,
przedstawiciel zespołu ULIS — Sława Korań. Skład grupy wypięk−
niał inabrał blasku dzięki Kasi Kamockiej iwiolonczelistce Juli
Hłuszyckiej zzespołu NOWAJE NIEBA. Zaproszeni byli też mu−
zycy zinnych zespołów, ale zróżnych powodów nie przyjęli zapro−
szenia, czego do dzisiaj bardzo żałuję.
Dołączyli do nas niezależni wykonawcy: Iryna Kurapatkina zra−
dia 101,2, Alaksandr Pamidorau zradia B−A (wtedy JL), oboje —
królowie eteru oraz Incognito, który nadal musi pozostać osobą
anonimową. Siarhieja Achramowicza, bajanistę ichodzącą deko−
rację, trudno mi sklasyfikować, ponieważ wczasie tworzenia al−
bumu tłumaczył zjęzyka angielskiego wradiu 101,2, ateraz jest
piątym ministrem wN.R.M. Oprócz wymienionych osób poma−
gali nam pracownicy radia 101,2, wktórym nagrywaliśmy album..
Robili chórki, klaskali rytmicznie iwznosili okrzyki.
Pracowaliśmy szybko izprzyjemnością. Napisaliśmy 24 pio−
senki irozpoczęła się żmudna, trwająca rok zhakiem praca Ana−
tola Dodzia. Album był gotowy wgrudniu 1997 roku. 28 grudnia
wmińskim Teatrze Młodego Widza, dzięki finansowemu wspar−
ciu Białoruskiej Fundacji Społecznej „Nasza Niwa”, odbyła się
promocja Narodnego Albomu. Kasetę ipłytę kompaktową wy−
dała firma „Kowczeg”, dzięki staraniom Juryja Cybina.
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êàñýòû (êàìïàêò-äûñêà) àæûöüöÿâi ëà ôi ðìà „Êîâ÷åã”, äçÿêóþ÷û
íàìàãàíüíÿì Þðû Öûái íà.
Àïðî÷ 24 à¢òàðñêi õ ïåñåíü (àäíà çü ÿêi õ ïà¢òàðàåööà äâà ðàçû), ó àëüáîì óâàéøëi äçüâå íàðîäíûÿ ïåñüíi. Ãýòà ãàáðýéñêàÿ ïåñüíÿ „Lomir zix iberbetn” iáåëàðóñêàÿ ïàâàåííàÿ „Íàäçåíüêà”. Ïàäçåi , ïðà ÿêi ÿ ñüïÿâàåööà ¢ àëüáîìå, àäáûâàþööà ç 1918 ïà 1939
ãîä ó ïàìåæíûì áåëàðóñêi ì ìÿñòý÷êó, ïðàòàòûïàì ÿêîãà ìîæà
áûöü Ðàêà¢ (ÿê ó „Íàñòà¢íi êó Ðàãîéøû”) öi ÿêîå i íøàå çàõîäíåáåëàðóñêàå ìÿñòý÷êà.
Êóëüòóðíàå ïàìåææà, áåëàðóø÷ûíà âà ¢ìîâàõ íåñàâåöêàé Áåëàðóñi , ïàâàãà äà ¢ëàñíàé àäðîçíàñüöi i àäðîçíàñüöi iíøûõ, òðàäûöûéíûÿ êóëüòóðíûÿ êàøòî¢íàñüöi ¢ ëþñòýðêó ïîáûòàâàé êóëüòóðû — âîñü ïåðàëi ê ÷àñòêi òýìà¢, ÿêi ÿ çàêðàíàþööà ¢ àëüáîìå.
Ñòûë¸âàÿ ìÿøàíêà àáóìî¢ëåíà ÿê ñïýöûôi êàé òýìû (êóëüòóðíàå
ïàìåææà, ïðàöÿãëàñüöü ó ãi ñòàðû÷íûì ÷àñå), ãýòàê i ïðûíöûïàì
„êîæíû ìóçûêà ñòâàðàå ñâàþ âýðñi þ (òðàêòî¢êó) òýìû”.
Ïàä÷àñ ïðàöû íàä àëüáîìàì áûëi äýêëÿðàâàíûÿ é ìóñi ëi âûòðûìëi âàööà íàñòóïíûÿ ïðûíöûïû:
à) ïàçíàâàëüíàñüöü ãåðîÿ¢ i ìóçû÷íûõ ôîðìà¢,
á) ñëóõàáåëüíàñüöü i çàïàìi íàëüíàñüöü ìýë¸äûÿ¢,
â) ïåñüíi ìóñi ëi ñòâàðàöü óðàæàíüíå (òîå ñàìàå äàòû÷ûëàñÿ òýêñòà¢), øòî ¢ñ¸ ãýòà íåäçå ïàäñëóõàëàñÿ, çíàéøëîñÿ íà ãàðûø÷û,
i ñíàâàëà ðàíåé. Çàäà÷àé ìàêñûìóì áûëî ñòâàðýíüíå êóëüòóðàëÿãi ÷íàãà ìi òó „Çàõîäíÿÿ Áåëàðóñü. Ìi æâàåííû ïåðûÿä” ÿê ïðàÿâà
i ñíàâàíüíÿ Áåëàðóñi ¢ íåñàâåöêàé òðàäûöûi .
Çàöi êà¢ëåíüíå òýìàé óçüíi êëà íà ïàäìóðêó ¢ëàñíûõ äçi öÿ÷ûõ
óñïàìi íà¢ àá ëåòíi õ ïàåçäêàõ íà Âàëîæûíø÷ûíó, à òàêñàìà àä
ïàçüíåéøûõ âàíäðîâàê à¢òàñòîïàì íàïà÷àòêó âàñüìi äçÿñÿòûõ ïà
òûõ æà ìÿñüöi íàõ. Íàâàò òàäû (ÿê, çðýøòû, é çàðàç) ãýòàÿ ÷àñòêà
Áåëàðóñi àäðîçíàÿ áûëà àä çðóñi ôi êàâàíàãà Ìåíñêó ñâà¸é áåëàðóñêàé ïðûñóòíàñüöþ é òðàäûöûÿìi .
Ïåðøûì òýêñòàì àëüáîìó ïà ÷àñå íàïi ñàíüíÿ áû¢ „Íàñòà¢íi ê
Ðàãîéøà”, äàêëàäíåé, ïåðøûÿ âîñåìü ÿãîíûõ ðàäêî¢, íàïi ñàíûÿ ÿø÷ý ¢ 1987 ãîäçå (ðýøòà íàïi ñàëàñÿ ¢ 1996). Øòóðøêîì äà íàïi ñàíüíÿ ïåðøûõ ðàäêî¢ ñòà¢ñÿ ôi ëüì „×óæàÿ Áàöüêà¢ø÷ûíà” ïà ðàìàíå
Âÿ÷àñëàâà Àäàì÷ûêà, à ¢ ïåðøóþ ÷àðãó ñòûëi ñòû÷íà áåçäàêîðíûÿ
êàñüöþìû äà ôi ëüìó, ÿêi ÿ ïðàåêòàâà¢ Ìi õàñü Ðàìàíþê. Äûõòî¢íûÿ
êàæóøêi é øûêî¢íûÿ ïàëi òîíû ãåðîÿ¢ àñïðý÷âàëi ñàâåöêi ÿ ñòýðýàòûïû, øòî äà öÿæêàãà æûöüöÿ ïàä íåïðàñüâåòíûì ïàíñêi ì ãí¸òàì.
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Oprócz 24 piosenek autorskich (jedna znich powtarza się) do
albumu weszły dwie piosenki ludowe: żydowska „Lomir zix iber−
betn” ibiałoruska powojenna „Nadzieńka”. Wydarzenia, októ−
rych śpiewa się walbumie, dzieją się wlatach 1918−1939 wprzy−
granicznym białoruskim miasteczku, którego prototypem może
być Rakau ( tak jak wpiosence „Nauczyciel Rahojsza”) lub jakie−
kolwiek inne zachodniobiałoruskie miasteczko.
Sąsiedztwo kulturowe, białoruskość wwarunkach niesowiec−
kiej Białorusi, szacunek do własnej odmienności iodmienności
innych, tradycyjne wartości kultury iich odzwierciedlenie wży−
ciu codziennym — to część tematów poruszanych walbumie.
Stylowa mieszanka jest wynikiem zarówno specyfiki tematyki
(sąsiedztwo kulturowe, rozciągłość wczasie), jak izasady „każ−
dy muzyk tworzy swoją własną wersję (interpretację) danego
tematu”.
Podczas pracy nad albumem przyjęliśmy następujące niepod−
ważalne zasady:
a) rozpoznawalni bohaterowie iformy muzyczne,
b) wpadające wucho iłatwe do zapamiętania melodie,
c) piosenki mają sprawiać wrażenie (to samo dotyczy tekstów),
że to już gdzieś słyszeliśmy, odszukaliśmy na strychu, wszystko
już było.
Głównym zadaniem było stworzenie mitu „Zachodnia Biało−
ruś. Okres międzywojenny” jako przejawu istnienia Białorusi wtra−
dycji niesowieckiej.
Zainteresowanie tą tematyką było wynikiem naszych wspom−
nień letnich wyjazdów wdzieciństwie oraz późniejszych wędró−
wek autostopem ( na początku lat osiemdziesiątych) wokolice
Wołożyna. Nawet wtedy (teraz zresztą też) ta część Białorusi od−
różniała się od zrusyfikowanego Mińska żywą białoruskością itra−
dycjami.
Jako pierwszy powstał tekst „Nauczyciel Rahojsza”, adokład−
niej, osiem pierwszych wersów. Napisałem je w1987 roku (dalsze
powstały w1996 roku). Zainspirował mnie film „Cudza Ojcowiz−
na” na podstawie powieści Wiaczasława Adamczyka, aprzede
wszystkim świetne (stylistycznie bez zarzutu) kostiumy filmowe,
które projektował Michaś Ramaniuk. Ładne kożuszki iszykow−
ne palta bohaterów przeczyły sowieckim stereotypom ociężkim
życiu uciskanego przez panów ludu.
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Ïàçüíåé áû¢ ôi ëüì Ìàõóëüñêàãà „Âà-áàíê”. Ãýòû, àäçi í çü ëåïøûõ, íà ìàþ äóìêó, ïîëüñêi õ ôi ëüìà¢, ÿ ãëÿäçå¢ ðàçî¢ äçåñÿöü,
êîæíàãà ðàçó çü öi êàâàñüöþ äû àñàëîäàé, i êîæíàãà ðàçó ïðûãàäâà¢ ïåðàäâàåííûÿ çäûìêi ñâàéãî äçÿäçüêi Ë¸íi êà, äçå ¸í ó äâóáîðòíûì òâi äàâûì ïàëi òî êðàñóåööà íà ôîíå ãàðàäçåíñêàãà êðàÿâi äó.
Ãýòàê æà æ àðãàíi ÷íà íà ãi ñòàðû÷íûì ôîíå ïà÷óâàåööà ãàðàäçåíåö Âi êòàð Øàëêåâi ÷ — ìóçûêà, ïàýòà, àêòîð, ÿêi äà¢íî i ïàñüïÿõîâà ñòâàðàå ¢ëàñíóþ ìi òàë¸ãi þ Çàõîäíÿå Áåëàðóñi (Ãàðàäçåíø÷ûíû). Øìàò ÷ó¢ ïðà ÿãîíóþ òâîð÷àñüöü, àëå ïà÷óöü ïåñüíi âûïàëà àæíî òîëüêi ó 97-ì íà êàöýðöå ¢ ìóçýi Áàãäàíîâi ÷à, êóäû Øàëêåâi ÷ ïðûáû¢ ñà ñïàçüíåíåì íà äçüâå ãàäçi íû. Àïðî÷ ñâài õ óëàñíûõ
ïåñåíü, Øàëêåâi ÷ ïðàñüïÿâà¢ òàêñàìà íåêàëüêi æûäî¢ñêi õ íàðîäíûõ ïåñåíü. Ïðàñüïÿâà¢ ç ãýòêi ì ñìàêàì, øòî ìû ïàñòàíàâi ëi , êàá
ó Narodnym Albomie áûëà æûäî¢ñêàÿ ïåñüíÿ, áî ãýòà òàêñàìà —
„íàøà”. Óæî ÿ íàâàæû¢ñÿ çâàíi öü Øàëêåâi ÷ó ¢ Ãîðàäíþ, àëå íå¢çàáàâå âûñüâåòëi ëàñÿ, øòî ñïàäàð Ïàìi äîðà¢ ñàì âûéøà¢ äà íàñ
ç ïðàïàíîâàé ïðàñüïÿâàöü øòî-íåáóäçü íà i äçi ø, i øòî ¸í ìîæà,
õî÷à, i âåäàå, ÿê ãýòà òðýáà çðàái öü. Ãýòàê çüÿâi ¢ñÿ „Lomir zix iber−
betn” íà òðû ç ïàëîâàé õâi ëi íû. Ïàìi äîðà¢ ñüïÿâàå ñâàþ ¢ëàñíóþ
âýðñi þ âÿäîìàé ïåñüíi , i ðîái öü ãýòà äóøý¢íà é ñòûëüíà.
Ãàâîðà÷û ïðà ñòûëü ó êàíòýêñüöå Narodnaha Albomu, íåëüãà
íå ¢çãàäàöü íåêàòîðûÿ òýêñòû ÁÎÍÄÛ, à ìåíàâi òà òýêñòû ñà „ñâîéñêàé”, òàê áû ìîâi öü, òýìàòûêàé. Íàéëåïøûì ïðûêëàäàì ìîæà
áûöü òýêñò „Ñòýôêi” — ïåñüíi ýòàïíàé äëÿ ÁÎÍÄÛ i çíàêàâàé
äëÿ ¢ñÿãî áåëóñêàãà ðîê-í-ðîëó. Òýêñò ïåñüíi íàïi ñà¢ Ñÿðãåé Êíûø,
áóáíà÷ i à¢òàð áîëüøàñüöi òýêñòà¢ ãóðòà. ÊÐÀÌÀ, i äýéíàÿ ñïàäêàåìíi öà ÁÎÍÄÛ, ïàñüëÿäî¢íà é ¢äàëà ðàñïðàöî¢âàå ÿø÷ý àäíó
ôóíäàìýíòàëüíóþ òýìó, à ìåíàâi òà òýìó çàñòîëüíà-àëüêàãîëüíóþ.
Ó ïåñüíÿõ ÊÐÀÌÛ ïi âà i ãàðýëêà ïüþööà ïà-áåëàðóñêó. Ç ãýòàé
íàãîäû ïðàöûòóþ ñâàéãî âûøýé óçãàäàíàãà äçÿäçüêó Ë¸íi êà: „Ñåñüöi ,
âûïi öü i çàêóñi öü — âîñü ãýòà i ¸ñüöü êóëüòóðà”. Ó ñóâÿçi ç ãýòûì,
óñi ì òàâàðûøàì ç ÁÎÍÄÛ, ÊÐÀÌÛ, à òàêñàìà I ãàðó Âàðàøêåâ³÷ó
ïýðñàíàëüíà, — âÿëi êàå ïðûâi òàíüíå, ÿêîå ¢ âûãëÿäçå ìóçû÷íàå öûòàòû ñà „Ñëóöêàé Áðàìû” çíîéäçåöå ¢ „Íàñòà¢íi êó Ðàãîéøû”.
Ïîëüñêi ãóðò KULT ìû ¢ Narodnym Albomie íå öûòàâàëi , àëå
ëþái ì i âåëüìi øàíóåì ïðàåêò „Òàòà Êàçi êà” ó ïåðøóþ ÷àðãó çà
òîå, øòî ãýòà „áîìáà”, à ïà-äðóãîå, çà ïåðàêàíà¢÷û ïðûêëàä òàãî,
ÿê ó ðàìêàõ àäíàãî àëüáîìó ìîæíà ïåðàäàöü äóõ ýïîõi . Ïåñüíi
áàðäà Ñòàøêà Ñòàøý¢ñêàãà, íàïi ñàíûÿ ¢ 50-60-õ ãàäîõ i ïðàñüïÿ-
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Później był film Machulskiego „Vabank”. Ten, według mnie,
jeden znajlepszych polskich filmów, oglądałem może zdziesięć
razy. Za każdym razem zciekawością iprzyjemnością, iza każ−
dym razem miałem przed oczami przedwojenne zdjęcia mego wuj−
ka Lonika, na których pięknie prezentuje się wdwurzędowym
tweedowym palcie na tle grodzieńskiego krajobrazu.
Wtematyce historycznej dobrze czuje się mieszkaniec Grod−
na Wiktar Szałkiewicz — muzyk, poeta, aktor, który od dawna
zpowodzeniem tworzy własną mitologię Zachodniej Białorusi
(Grodzieńszczyzny). Słyszałem wiele ojego twórczości, ale usły−
szałem piosenki dopiero w1997 roku na koncercie wMuzeum
Bahdanowicza, na który Szałkiewicz przybył zdwugodzinnym
spóźnieniem. Oprócz własnych Szałkiewicz zaśpiewał kilka lu−
dowych żydowskich piosenek. Zaśpiewał ztakim smakiem, że
postanowiliśmy włączyć do Narodnego Albomu żydowską pio−
senkę, bo to też jest „nasze”. Już miałem dzwonić do Szałkiewi−
cza do Grodna, ale pojawił się pan Pamidorau zpropozycją za−
śpiewania wjidisz, bo może, chce iwie, jak to zrobić. Dzięki te−
mu mamy na płycie „Lomir zix iberbeten” (trzy ipół minuty).
Pamidorau stylowo izsercem wykonuje własną wersję tej zna−
nej piosenki.
Mówiąc ostylu Narodnego Albomu należy przypomnieć niek−
tóre teksty BONDY, przede wszystkimteksty ztak zwaną „swoj−
ską” tematyką. Najlepszym przykładem może być „Stefka” —
piosenka znacząca dla BONDY icałego białoruskiego rock and
rolla. Autorem tekstu jest Siarhiej Knysz, perkusista igłówny tek−
ściarz zespołu. KRAMA, ideowy spadkobierca BONDY, konsek−
wentnie izpowodzeniem zajmuje się inną ważną tematyką — bie−
siadno−alkoholową. Wpiosenkach KRAMY piwo iwódkę pije się
po białorusku. Zacytuję przy tej okazji swego ,wspomnianego już,
wujka Lonika: „Usiąść, wypić izakąsić —to właśnie jest kultura”.
Wzwiązku ztym, wszystkim towarzyszom zBONDY, KRAMY
iosobiście Iha rowi Waraszkiewiczowi, przekazuję serdeczne poz−
drowienia, które wformie muzycznego cytatu ze „Słuckiej Bramy”
znajdziecie w„Nauczycielu Rahojszy”.
Polskiego zespołu KULT nie cytowaliśmy wNarodnym Albo−
mie, ale lubimy ibardzo szanujemy projekt „Tata Kazika” po pier−
wsze dlatego, że jest „bombowy”, apo drugie, bo jest przykła−
dem tego, jak wramach jednego albumu można przekazać ducha
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âàíûÿ íàíî¢ ÿãîíûì ñûíàì Êàçi êàì, ëi äýðàì KULT−ó ¢ 90-õ, íÿ
¸ñüöü çâûêëûì ðýìýéêàì, à ÷ûìñüöi áîëüø ïàäîáíûì íà ñóïîëüíóþ ç áàöüêàì òâîð÷àñüöü. Êàçi ê íÿ ïðîñòà ñüïÿâàå íàíî¢ ñòàðûÿ
ïåñüíi , à ñóñòâàðàå, ñóïåðàæûâàå i õ íàíî¢. Âîñü æà é ìû, ïðàöóþ÷û íàä Narodnym Albomam, òàêñàìà íàìàãàëi ñÿ ïåðàäàöü äóõ
÷àñó, àëå ïåðàäóñi ì ìóñi ëi ÿø÷ý ñòâàðûöü ïåñüíi , ÿêi õ, íà æàëü, íå
áûëî, àëå ÿêi ÿ ìàãëi (ìóñi ëi) áûöü.
Narodny Albom — ãýòà íÿ ðýòðà, à íåøòà òàêîå, øòî äàçâîëþ
ñàáå àêðýñüëi öü òýðìi íàì „àëüòýðíàòû¢íû ôîëüê”. Ãýòà ñïðîáà ñòâàðýíüíÿ ìi êðàýïàñó ïàìåæíàãà ìÿñòý÷êà, àïîøíÿé íåçàòîïëåíàé
âûñïû êîëi øíÿãà êàíòûíýíòó — „Âÿëi êàé Ëi òâû”.
Ïàñüëÿ òàãî, ÿê óæî àäáûëàñÿ ïðýçýíòàöûÿ àëüáîìó, Öýçàðû
Ãàëi íüñêi, êàðýñïàíäýíò „Gazety Wyborczej” ó Ìåíñêó, ðàñïàâ¸¢ ìíå
ïðà Ñåðãi þøà Ïÿñåöêàãà (íÿ áëûòàöü ç Êàçi êàì Ïÿñåöêi ì, ðýàêöûÿíåðàì çü Âi ëüíi!). Äûê âîñü æà æ, òîé Ñåðãi þø Ïÿñåöêi, ðýàëüíàÿ ãi ñòàðû÷íàÿ àñîáà, çà ñâà¸ ïàêðó÷àñòàå æûöüö¸ ïàñüïå¢ ïàáûâàöü ïà ÷àðçå öi íÿ ¢ñi ìi ãåðîÿìi íàøàãà àëüáîìó. ¨í áðà¢ óäçåë
ó Ñëóöêi ì Çáðîéíûì ÷ûíå, áû¢ êàíòðàáàíäûñòàì i ïîëüñêi ì øïi ¸íàì (õàäçi ¢ ó Ñàâåòû ïðàç ðàêà¢ñêàå ïàìåæíàå âàêíî), êðóöi ¢ àôýðû ¢ Âi ëüíi , àïðî÷ ãýòàãà ñÿäçå¢ ó âÿçüíi öû, ïðàöàâà¢ ïîðíàìàäýëÿé, êàìàíäàâà¢ ïàðòûçàíñêi ì àòðàäàì, ïi ñà¢ à¢òàái ÿãðàôi ÷íûÿ êíi æêi „wjęzyku polskim” iâûäàâà¢ i õ ïàçüíåé íà ýìi ãðàöûi ¢ Ë¸íäàíå,
äçå æû¢ ïàñüëÿ âàéíû é äçå ïàì¸ð ó 1964 ãîäçå. Ñïàäçÿþñÿ, êíi æêi ãýòûÿ áóäóöü ïåðàêëàäçåíû ïà-áåëàðóñêó i âûäàäçåíû. Âàöëàâó
Àðýøêó çû÷ó ç ãýòàé íàãîäû ¢ïàðòàñüöi äû íàòõíåíüíÿ.
Êàëi ¢ ìÿíå ïûòàþööà, öi áóäçå ïðàöÿã Narodnaha Albomu,
i ÿ àäêàçâàþ „íå”, òî íàïý¢íà ïàìûëÿþñÿ, áî ïåðàêëàä êíi ãà¢ Ïÿñåöêàãà ¢ ïý¢íàé ìåðû é ñòà¢ñÿ á òàêi ì ïðàöÿãàì. À ìîæà, ëåïåé áûëî á ñêàçàöü, øòî ãýòà Narodny Albom ¸ñüöü ïðàöÿãàì ãýòûõ íåïåðàêëàäçåíûõ ÿø÷ý êíi æàê. Òàêñàìà ìîæíà áûëî á ëi −
÷ûöü ïðàöÿãàì àëüáîìó, íåïàñòà¢ëåíû ÿø÷ý ñïýêòàêàëü Ïi íi ãi íà,
ï’åñó äà ÿêîãà ìû íàïi ñàëi ¢ 1998 ãîäçå. ßíà òàê i íàçûâàåööà —
Narodny Albom.
Çðýøòû, íàøàå öÿïåðàøíÿå æûöüö¸ é ìû ñàìi , ðàçàì i ïààñîáêó, çüÿ¢ëÿåìñÿ ïðàöÿãàì àëüáîìó. Äàé íàì Áîæà íàäçåi , ðîçóìó i çäàðî¢ÿ.
Ìiõàë Àíåìïàäûñòà¢
20.04.1999
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całej epoki. Piosenki barda Staszka Staszewskiego napisane
w50−60−tych latach izaśpiewane wlatach 90−tych przez jego sy−
na, lidera KULTU, nie są zwykłym remakem, zdają się być ich
wspólną twórczością. Kazik nie odtwarza starych piosenek, współ−
przeżywa je itworzy od nowa. My również, pracując nad Narod−
nym Albomem, staraliśmy się przekazać ducha tamtych czasów,
ale przede wszystkim musieliśmy oprócz tego stworzyć piosenki,
których niestety nie było, aktóre mogły (musiały) być.
Narodny Albom to nie retro, acoś, co pozwolę sobie określić
terminem „alternatywny folk”. To próba stworzenia epickiego po−
ematu oprzygranicznym miasteczku, ostatniej, jeszcze niezato−
pionej wyspie byłego kontynentu — „Wielkiej Litwy”.
Już po koncercie promocyjnym Cezary Goliński, korespondent
„Gazety Wyborczej” wMińsku, opowiedział mi oSergiuszu Pia−
seckim (nie mylić zKazikiem Piaseckim, reakcjonistą zWilna!).
Sergiusz Piasecki, postać historyczna, wciągu całego swojego pog−
matwanego życia byl kolejno każdym zbohaterów albumu. Brał
udział wPowstaniu Słuskim, był przemytnikiem iszpiegiem (cho−
dził do Sowietów przez zieloną granicę wokolicach Rakowa), ro−
bił afery wWilnie, siedział wwięzieniu, pracował jako pornomo−
del, dowodził oddziałem partyzanckim, pisał autobiograficzne
książki wjęzyku polskim iwydawał ich na emigracji wLondy−
nie, gdzie żył po wojnie (zmarł w1964 roku). Liczę na to, że jego
książki zostaną przetłumaczone na język białoruski. Wzwiązku
ztym życzę Wacławowi Areszce wytrwałości iweny twórczej.
Kiedy zadają mi pytanie, czy będą kolejne części Narodnego
Albomu, odpowiadam „nie”. Pewnie się mylę, bo będą nimi,
wpewnym stopniu, książki Piaseckiego wjęzyku białoruskim.
Amoże to właśnie Narodny Albom jest dalszym ciągiem tych
jeszcze nie przetłumaczonych książek. Można też powiedzieć,
że jest nim nie wystawiany jeszcze spektakl Pinihina, scena−
riusz którego napisaliśmy w1998 roku. Jego tytuł brzmi — Na−
rodny Albom.
Zresztą nasze życie imy sami, wszyscy razem ikażdy zosob−
na jesteśmy dalszym ciągiem albumu. Daj nam Boże nadzieję,
mądrość izdrowie.
Michał Aniempadystau
20.04.1999
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Äçåéíûÿ àñîáû
Áîëåê (Áàëÿñëà¢ Êà÷ûíñê³)
³ Ë¸ëåê (Ëåñëà¢ Êà÷ûíñê³), áðàòû
Þç³ê — ïðîñòû é õàìàâàòû
Ôðýäýðûê Ðàãîéøà — çüë¸ãêó çâàð’ÿöåëû, àëå âåëüì³ çäîëüíû
Çüì³öåð Êîñòêà — óïàðòû ¢ äàñÿãíåíüí³ çüìåíë³âûõ ìýòà¢
Áðàí³ñëàâà Êîñòêà — Çüì³òðàâà æîíêà
Ïàëÿ¢í³÷û — àðàíäàòàð äðîáíàãà ôàëüâàðêó
Ë³ñòàíîøà — óñþäû³ñíû
Ìàðêà — êàð÷ìàð
Êàç³ê Ïÿñåöê³ — êàìýðñàíò çü Â³ëüí³
Àäýëüêà — íÿâåñòà Ë¸ëåêà
Íàäçåíüêà — òóòýéøàÿ
Àë³öûÿ — ïëÿìåíüí³öà Ïàëÿ¢í³÷àãà; ñòóäûþå ¢ Âàðøàâå
Ñõîëÿ, Ñàá³íà — åéíûÿ êàëÿæàíê³ ç Âàðøàâû; íà ïðàöÿãó ¢ñÿå
ï’åñû íå âûìà¢ëÿþöü àí³ ñëîâà
Ðàìàí
Âó÷í³ Ðàãîéøû, ñÿáðóê³ é àäíàãîäê³ Ñòàñÿ Êîñòê³
Ì³õàñü
Ïåðøû âàéñêîâåö
Äðóã³ âàéñêîâåö
Òðýö³ âàéñêîâåö
×àöüâåðòû âàéñêîâåö
Ïàäçå³ ï’åñû ìîãóöü àäáûâàööà íà àäíûõ ³ òûõ æà äýêàðàöûÿõ. Ìÿíÿåööà òîëüê³ ñòîë, ÿê³ ïðûñóòí³÷àå ¢ êîæíàé êàðö³íå.
Ðîçíàãà êøòàëòó ñòàëû, ó çàëåæíàñüö³ àä êàíòýêñòó, ìîãóöü
â³ñåöü íàä ñöýíàé, ïàäûìàööà, àïóñêàööà é ã.ä.
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Osoby
Bolek (Bolesław Kaczyński)
Lolek (Lesław Kaczyński), bracia
Józik — człowiek prosty ichamowaty
Fryderyk Rahojsza — troszkę zwariowany ibardzo zdolny
Źmicier Kostka — uparcie dąży do osiągnięcia nowych celów
Bronisława Kostka — żona Źmitra
Myśliwy — dzierżawca drobnego folwarku
Listonosz — wszechobecny
Marek — karczmarz
Kazik Piasecki — sklepikarz zWilna
Adelka — narzeczona Lolka
Nadzieńka — tutejsza
Alicja — kuzynka Myśliwego, studiuje wWarszawie
Schola, Sabina — jej koleżanki zWarszawy, nie wypowiadają
ani jednego słowa
Roman
Uczniowie Rahojszy, koledzy irówieśnicy Stasia Kostki
Michał
Pierwszy żołnierz
Drugi żołnierz
Trzeci żołnierz
Czwarty żołnierz
Wszystkie sceny spektaklu mogą się rozgrywać przy tej samej scenog−
rafii. Zmienia się jedynie stół, który jest obecny wkażdej scenie. Różne
stoły, wzależności od kontekstu, można powiesić nad sceną, podnosić,
opuszczać itd.
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1. Ëåòí³ íàäâÿ÷îðàê
Íà ñöýíå Áîëåê äû Ë¸ëåê Êà÷ûíñê³ÿ, Çüì³öåð Êîñòêà, Ôðýäýðûê Ðàçîéøà. Ãðóáà çðîáëåíû ñòîë çü íåãàáëÿâàíûõ äîøàê. Íà
ñòàëå ï³âà, êóôë³, êà¢áàñû é ³íøàÿ ï³¢íàÿ çàêóñêà.
Õëîïöû ïÿþöü „Ìàëàäîå ï³âà”.
Íåÿê ó äóáðîâå,
Íåÿê ó çÿë¸íàé
Êàøòàâàëi õëîïöû
Ïi âà ìàëàäîå.
Ïi âà ìàëàäîå
Ó êóôëi íàëi âàëi
I àäçi í àäíîìó
Ãýòàê ïðàìà¢ëÿëi :
Ïåðøû êóôàëü ïi âà
Âûï’åì çà ñóñòðý÷ó,
Âûï’åì çà ñóñòðý÷ó,
Çà öóäî¢íû âå÷àð,
À ïà ïåðøûì êóôëi
Òðýáà ïà¢òàðûöü,
Ìàëàäîå ïi âà
Çà¢ñ¸äû øóìi öü.
Âûï’åì äðóãi êóôàëü
Ìàëàäîãà ïi âà
Çà äçÿ¢÷àòàê íàøûõ,
Êàá æûëi ø÷àñüëi âà.
Òðýöi êóôàëü âûï’åì
Çà íàñ, çà ìàëîéöà¢,
Êàá ñüâÿöi ëà ñîíöà
¡ íàøàå âàêîíöà.
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1. Letnie popołudnie
Na scenie Bolek, Lolek, Źmicier Kostka, Fryderyk Rahojsza. Topor−
ny stół znieheblowanych desek. Na stole piwo, kufle, kiełbasa iinne prze−
kąski do piwa.
Chłopcy śpiewają piosenkę „Młode piwo”.
Wzielonej dąbrowie,
Wdąbrowie zielonej
Popijali chłopcy
Piwo jeszcze młode.
Niedojrzałe piwo
Wkufle nalewali,
Jeden do drugiego
Tak sobie śpiewali:
Pierwszy kufel piwa
Wznieśmy za spotkanie,
Pijmy za spotkanie,
Wspólne ucztowanie,
Apo pierwszym kuflu
Powtóreczka ciach,
Wgłowach już nam szumi,
Wustach chmielu smak.
Wznieśmy drugi kufel
Chmielowego piwa
Za dziewczyny nasze,
By były szczęśliwe.
Trzeci kufel piwa
Za nas kwiat młodzieży
Niech świeci słoneczko,
Wnasze okieneczko.
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À ÷àöüâåðòû êóôàëü
Âûï’åì çà ñÿáðî¢ñòâà,
Êàá êàíàöü ó ñàìîöå
Íàì íå äàâÿëîñÿ.
Ïÿòû ï’åì çà òîå,
Êàá äîáðà æûëîñÿ,
Êàá åëàñÿ ñìà÷íà
Ñàëîäêà ïi ëîñÿ
Øîñòû âûï’åì ìî¢÷êi
Çà òûõ, õòî íÿ ç íàìi ,
Êàá íÿ çíàëi ãîðà,
Êàá áÿäû íÿ çíàëi .
Ñ¸ìû çà êðàé ðîäíû,
Âîñüìû çà Ïàãîíþ,
Êàá ãàðýëi çîðêi ,
Êàá ëÿöåëi êîíi .
Ï’åì äçåâÿòû êóôàëü
Çà äîáðûõ ëþäçåé.
Çàñüïÿâàéìà ðàçàì
Ãýé-ãýé-ãýé!
Äà ³õ ïàäûõîäç³öü Ë³ñòàíîøà ç òîðáàé äëÿ ë³ñòî¢, ãàçýòà¢
äû ³íøàå ïîøòû. Ë³ñ³ïàíîøà, íàòóðàëüíà, âà ¢í³ôîðìå.
Ë³ñòàíîøà: Çà àãóëüíûì ñòàëîì ³ ÿäà ñìà÷íåé. Ë³ñò çü Â³ëüí³
äà Ôðýäýðûêà Ðàãîéøû! (Àääàå Ðàãîéøó ë³ñò, òîé àäðàçó ïà÷ûíàå ÷ûòàöü.) Õëîïöû, ïà÷àñòóéöå ï³âàì.
ßìó íàë³âàþöü, ¸í ï’å.
Áîëåê (ëåòóöåííà ¢ç³ðàþ÷ûñÿ ¢ äàëÿ÷ûíü): Äîáðàå òâà¸ ï³âà,
Þç³ê. Á’å íå ¢ ãàëàâó, à ¢ ñýðöà.
Çüì³öåð: Ïðà¢äó êàæàø, Áàëÿñëà¢. Áàöüêà ñàêðýò âåäàå. Äà íàñ
çü Ìåíñêó åäóöü ï³âà êóïëÿöü.
Þç³ê: À ïàìÿòàåø, Çüì³öåð, ÿê ëåòàñü íà òâà³ì âÿñåëüë³ ï³ë³
ìû ï³âà äû é ñïàë³ë³ òàáå ïóíþ?
Çüì³öåð: À ÿê æà æ. Òàê ³ æûâåì, áÿç ïóí³.
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Czwarty kufel piwa
Wspólnie pijmy mili,
Byśmy wsamotności
Życia nie kończyli.
Piąty wypijemy,
By dobrze się żyło,
By smacznie się jadło,
By słodko się piło.
Szósty pijmy wciszy
Za tych co nie znami,
By nie znali biedy,
By smutku nie znali.
Siódmy za Ojczyznę,
Ósmy — znak Pogoni,
Niech nam gwiazdy świecą,
Niechaj pędzą konie.
Pijmy też dziewiąty
Wcześć ferajny tej,
Zaśpiewajmy wspólnie
Hej−hej−hej!
Do chłopaków podchodzi Listonosz ztorbą na listy, gazety itp. Listo−
nosz jest oczywiście wmundurze.
Listonosz: Wkompanii apetyt dopisuje! List zWilna do pana
Rahojszy! (Oddaje list, Rahojsza od razu bierze się za czytanie.) Chłop−
cy, poczęstujcie piwem.
Chłopcy nalewają, listonosz pije.
Bolek (z rozmarzeniem patrzy wdal): Dobre piwo warzy twój
ojciec, Józik. Uderza nie wgłowę, awserce.
Źmicier: To prawda, Bolesławie. Do ojca zMińska przyjeżdżają
specjalnie po piwo. Ma swoje receptury.
Józik: Aty Źmicier pamiętasz jak wzeszłym roku na twoim
weselu piliśmy piwo ispaliliśmy tobie stodołę?
Źmicier: Ajakże. Do dziś żyjemy bez stodoły.
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Þç³ê. Áÿç ïóí³ æûöü ìîæíà, áÿçü ï³âà — öÿæêà. À áåç ãàðýëê³
äûê ³ æûöü íÿìà ñýíñó.
Çüì³öåð: Îò æà æ òû, Þçþ ñýíñ ñàáå âûìûñüë³¢! Ãàðýëêà! Øòî
òâàÿ ãàðýëêà! Ãàëî¢íàå — ãýòà çÿìëÿ. Áåçü çÿìë³ íå áûëî á àí³
ãàðýëê³, àí³ íàñ ç òàáîþ. Êîëüê³ çÿìëÿ ¢ñÿãî äàå, à êîëüê³ ¢ ¸é
ÿø÷ý ñõàâàíà. Ìû ïà ¸é õîäç³ì ³ íàâàò íÿ âåäàåì. Òàìó ÿ õà÷ó íà
ãåîëÿãà âó÷ûööà. Ïàåäó ¢ Âàðøàâó, Áðîíþ ç ñàáîþ âàçüìó. Õàé
òàêñàìà âó÷ûööà. ßíà ¢ ìÿíå çäîëüíàÿ.
Áîëåê: À äçå ãðîøû âîçüìåø íà íàâó÷àíüíå?
Çüì³öåð: Âåäàìà äçå, ó áàöüê³.
Ðàãîéøà (òðûìàþ÷û ¢ ðóêîõ ë³ñò): À ÿ, õëîïöû, ïàåäó âó÷ûööà ¢ Â³ëüíþ. Íà ýëåêòðûêà, àëüáî íàâàò òýëåãðàô³ñòà.
Þç³ê: Õòî öÿáå òóäû âîçüìå?
Ë³ñòàíîøà: ßê òîé êàçà¢, ÿçûêîì ó Â³ëüí³, à ãàëàâîé çà ïå÷÷ó.
Ðàãîéøà: Ïàáà÷ûì, âîçüìóöü ö³ íå. Âî, äàçâîë íà çäà÷ó ³ñïûòà¢
óæî äàë³.
Þç³ê: Ãëÿäç³, Ôðýäçÿ, êàá öÿáå ýëåêòðû÷íàñüöþ òàì, ó Â³ëüí³,
íÿ ëÿñíóëà.
Ë³ñòàíîøà: ßê òîé êàçà¢, öûðê íà äðîöå.
Çüì³öåð: Âóíü äçÿäçüêà íåéê³ éäçå. Ñà ñòðýëüáàé.
Áîëåê: Ãýòà àðàíäàòàð ç ôàëüâàðêó. Íà æàáà¢, ö³ øòî, ïàëþå?
(Ãðýáë³âà.) Ïàëÿ¢í³÷û...
Ïàäûõîäç³öü Ïàëÿ¢í³÷û.
Ïàëÿ¢í³÷û: Äçåíü äîáðû, õëîïöû.
Õëîïöû â³òàþööà.
Þç³ê: Ö³ øòî ¢ïàëÿâàë³?
Ïàëÿ¢í³÷û: Íå, õëîïöû, áî ïàëþþ ÿ íà ÷îðíàãà çàéöà, ïðà
ÿêîãà ëþäç³ êàæóöü, øòî áà÷ûë³, àëå ¢ñ¸ âûäàå íà òîå, øòî íÿìà
ÿãî ¢ ãýòûõ ëÿñîõ.
Ðàãîéøà: Ìîæà äçå äàëåé, ó Íàë³áîêàõ? Ó Íàë³áîêàõ äûê ïý¢íå
øòî ¸ñüöü.
Ïàëÿ¢í³÷û: Òàê ö³ éíàêø, àëå òóò ÿ ÿãî íå ñïàòêà¢... Äû ¢âîãóëå,
íåñïàêîéíà çàðàç ó ëåñå. ²äçå äà íàñ íàâàëà, ³ íàì ÿå íå àáì³íóöü.
Áîëåê: Ñêóëü âû ãýòà ¢ñ¸ âåäàåöå, à ìû òóò ñÿäç³ì äû í³÷îãà íå
çà¢âàæàåì?
Ïàëÿ¢í³÷û: Òî ïðûêëàäç³ âóõà äà çÿìë³ äû ïàñëóõàé.
Õëîïöû ¢êëåí÷ûâàþöü ³, ïðûêëà¢øû âóøû äà çÿìë³, ñëóõàþöü.
Ãó÷ûöü „Àòü-äâà ëåâîé”.
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Józik: Bez stodoły żyć można, bez piwa — ciężko. Abez wód−
ki nie ma sensu.
Źmicier: Ot isens sobie wymyśliłeś, Józik! Wódka! Co tam
twoja wódka! Najważniejsze — ziemia. Bez ziemi nie byłoby ani
wódki, ani nas. Ile ziemia wszystkiego daje, aile jeszcze chowa
wsobie. Chodzimy po niej inawet nie wiemy. Dlatego chcę uczyć
się na geologa. Pojadę do Warszawy, wezmę moją Bronię. Niech
też się uczy, zdolna jest.
Bolek: Askąd weźmiesz pieniądze na nauki?
Źmicier: Wiadomo, od ojca.
Rahojsza (trzymając wręku list): Aja chłopcy pojadę do Wilna.
Zostanę elektrykiem albo nawet telegrafistą.
Józik: Akto cię tam przyjmie?
Listonosz: Jak to się mówi, język wWilnie, agłowa za pie−
cem.
Rahojsza: Zobaczymy. Oto dopuszczenie do egzaminów
wstępnych.
Józik: Uważaj Fredziu, żeby cię prąd wtym Wilnie nie po−
pieścił.
Listonosz: Jak to się mówi, cyrk na drucie.
Źmicier: Patrzcie, jakiś człowiek ze strzelbą idzie.
Bolek: To dzierżawca zfolwarku. Na żaby poluje, czy co? (iro−
nicznie) Myśliwy.
Podchodzi Myśliwy.
Myśliwy: Dzień dobry chłopcy.
Chłopcy witają się.
Józik: Upolowaliście coś?
Myśliwy: Nie, chłopcy, bo poluję na czarnego zająca, którego
ponoć ludzie widzieli, ale wygląda na to, że nie ma go wtutej−
szych lasach.
Rahojsza: Amoże gdzieś dalej, wNalibokach? WNalibokach
pewnie coś jest.
Myśliwy: Tak czy inaczej, tutaj go nie spotkałem... Atak wogó−
le, niespokojnie teraz wlesie. Zbliża się nawała. Nie ominie nas.
Bolek: Skąd wy to wszystko wiecie? My tu nic nie widzimy.
Myśliwy: To przyłóż ucho do ziemi iposłuchaj.
Chłopcy klękają, przykładają uszy do ziemi, nasłuchują.
Słychać „Az−dwa, lewa”.
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Àòü-äâà, ëåâîé!
Àòü-äâà, ïðàâîé!
Íàøå äåëî ïðàâîå!
È âñåì âñòðå÷íûì-ïîïåðå÷íûì
Ìû æåëàåì çäðàâèÿ.
Âûõîäèòå, ïðèâå÷àéòå,
Ñ õëåáîì-ñîëüþ íàñ âñòðå÷àéòå
Îáíèìàéòå, öåëîâàéòå,
Ìû ñâîè, âû òàê è çíàéòå.
Íå ñóäèòå ñëèøêîì ñòðîãî,
×òî øàãàåì ìû íå â íîãó
Âîò íåìíîãî îòäîõíåì,
È îïÿòü øàãàòü íà÷íåì.
Àòü-äâà, ëåâîé!
Àòü-äâà, ïðàâîé!
Íàøå äåëî ïðàâîå!
È âñåì âñòðå÷íûì-ïîïåðå÷íûì
Ìû æåëàåì çäðàâèÿ.
Çàöÿìíåíüíå. ×óâàöü ãîëàñ Þç³êà ¢ öåìðû: Õîðàøà ïÿþöü.

2. Õàòà Çüì³öåðà Êîñòê³
Ñòîë çàñüöåëåíû øýðûì àáðóñàì. Íà ñòàëå âàë³çêà (÷àìàäàí). Ëÿ ñòàëà — Áðàí³ñëàâà äû Çüì³öåð.
Áðàí³ñëàâà (ãëåäçÿ÷û ¢ ðàñêðûòóþ âàë³çêó): Çüì³öåð, ãëÿäç³
ñþäû. Ñàëà ïàêëàëà, øûíêó ïàêëàëà, õëåáà áîõàí, ñàëüö³ñîíà êðûõó (òû ëþá³ø), ÷àñíûê, öûáóëþ, òûòóíü, ñîëü, öóêàð ³ àáðàçîê.
Çüì³öåð (âàêñóþ÷û áîòû): Òû ìíå, Áðîíÿ, ãàðýëêó çàáûëàñÿ
ïàêëàñüö³.
Áðàí³ñëàâà: Íàøòî òàáå òàì òàÿ ãàðýëêà?
Çüì³öåð: Òàäû, ëþáàÿ òû ìàÿ æîíêà, äàâàé ç òàáîþ öÿïåð
âûï’åì, àãëàáë¸âóþ.
Íàë³âàå ÷àðê³.
Áðàí³ñëàâà: À ìîæà, íÿ ïîéäçåø?
Ó õàòó çàõîäçÿöü Þç³ê, Áîëåê, Ë¸ëåê — óñå ç ñàáðàíûì³ âàë³çêàì³.
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Az−dwa, lewa!
Az−dwa, prawa!
Nasza sprawa słuszna jest!
Wszystkim wdrodze napotkanym
My życzymy zdrowia fest.
Wybiegajcie, spotykajcie,
Zchlebem, solą nas witajcie,
Obejmujcie, całowujcie,
Swoi przyszli, się radujcie.
Inie sądźcie nas zbyt srogo,
Że chodzimy ciut nie wnogę.
Tylko trochę się prześpimy,
Znowu wdrogę wyruszymy.
Az−dwa, lewa!
Az−dwa, prawa!
Nasza sprawa słuszna jest!
Wszystkim wdrodze napotkanym
My życzymy zdrowia fest.
Ściemnia się. Słychać głos Józika: Ładnie śpiewają.

2. Chata Źmitra Kostki
Stół przykryty szarym obrusem. Na stole walizka. Obok stołu — Bro−
nisława iŹmicier.
Bronisława (patrząc wotwartą walizkę): Źmicier, popatrz tu−
taj. Słoniny włożyłam, szynki włożyłam, chleba bochen, salceso−
nu trochę — wiem, że lubisz — czosnek, cebula, tytoń, sól, cukier
iobrazek święty.
Źmicier (czyszcząc buty): Broniu, zapomniałaś owódce.
Bronisława: Na co ci tam wódka?
Źmicier: No to kochana moja żoneczko, wypijmy teraz strze−
miennego.
Napełnia kieliszki.
Bronisława: Amoże nie pójdziesz?
Do chaty wchodzą Józik, Bolek, Lolek — wszyscy zwalizkami.
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Þç³ê: À ö³ ìîæíà äà âàñ?
Çüì³öåð: Çàõîäçüöå. Íó øòî, õëîïöû, íå ïåðàäóìàë³?
Áîëåê: Íå. Ðàçàì äûê ðàçàì. Çìàãàööà äûê çìàãàööà. Êàá áà÷ûöü âîðàãà ñüï³íó, á³ ÿãî ¢ ëîá.
Þç³ê: À Ðàãîéøà íå ïàéøî¢. Ðûõòóåööà äà ¢ñòóïíûõ ³ñïûòà¢. Öüôó!
Áðàí³ñëàâà: Îò ¸ñüöü æà æ ³ ¢ íàøûì ìÿñòý÷êó íàðìàëüíûÿ
ëþäç³!
Çüì³öåð: Ïý¢íà æ ¸ñüöü! ² ¢ñå ÿíû çàðàç ó òâà¸é õàöå. Íó
øòî, õëîïöû... Ïà àãëàáë¸âàé äû ðóøûì.
Õëîïöû âûï³âàþöü. Áðàí³ñëàâà é Çüì³öåð ïÿþöü „Êðàé òû
ìîé, êðàé”.
Ìû äàïi öü íå ïàñüïåëi äà äíà,
ßê ðàïòî¢íà ïà÷óëi „âàéíà”.
Òû ñêàçà¢ ìíå: „Äàðóé i áûâàé”
I ïàéøî¢ áàðàíi öü íàø êðàé.
Êðàé, òû ìîé êðàé,
Ãðàé ãýéíàë, ãðàé,
Äàé âåðû, äàé
I ìû ïåðàìîæàì.
Ìû ¢ øýðûõ ìóíäûðàõ,
Ïàä øýðûì êðûâi öêi ì íåáàì
Ïåðàä íàâàëàé ç Óñõîäó
Ñòàíåì ìóðàì êàìåííûì.
Áóäçåì ñòàÿöü íåïàðóøíà,
Áóäçåì ñòàÿöü íåïàõi ñíà,
Ç íàìi âåðà i ïðà¢äà,
Ç íàìi Áîæàÿ Ìàöi ,
Ç íàìi àí¸ë-àáàðîíöà,
Áóäçåì ñòàÿöü áÿñêîíöà,
Ïàêóëü òîëüêi õîïi öü ìîöû,
Êàëi ÿø÷ý áóäçåì æûâû.
Êðàé, òû ìîé êðàé,
Ãðàé ãýéíàë, ãðàé,
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Józik: Można wejść?
Źmicier: Wchodźcie. No co chłopcy, nie rozmyśliliście się?
Bolek: Nie.Wszyscy to wszyscy. Jak walczyć, to walczyć. Żeby
ujrzeć plecy wroga, trzeba bić go wgłowę.
Józik: ARahojsza nie poszedł. Przygotowuje się do egzami−
nów wstępnych. Tfu!
Bronisława: Znaczy się, są iwnaszym miasteczku normalni
ludzie.
Źmicier: Pewnie, że są! Masz ich wszystkich wswoim domu.
No co chłopcy... Strzemiennego iruszamy.
Chłopcy piją. Bronisława iŹmicier śpiewają „Kraj, to mój kraj”.
Nie zdążyliśmy dopić do dna,
Gdy gruchnęło po kraju: „wajna”.
Powiedziałeś mi: „Wybacz, good bye”
Iodszedłeś by walczyć za kraj.
Kraj, to mój kraj,
Graj hejnał, graj,
Daj wiarę, daj
Imy zwyciężymy.
My wszarych mundurach,
Pod szarym krywickim niebem
Przed nawałą ze Wschodu
Staniemy kamiennym murem.
Będziemy stać niewzruszenie,
Będziemy stać jak kamienie,
Znami wiara iprawda,
Znami Bogurodzica,
Znami anioł−obrońca,
Będziemy stać do końca,
Dopóki starczy nam siły
Dopóki będziemy żyli.
Kraj, to mój kraj,
Graj hejnał, graj,

29

Äàé âåðû, äàé
I ìû ïåðàìîæàì.

3. Òàÿ æ õàòà ïðàçü íåêàòîðû ÷àñ
Ó õàöå çà ñòàëîì Áðàí³ñëàâà, Àäýëüêà, Íàäçåíüêà. Íà ñòàëå
— êóáê³ ç ãàðáàòàþ, ïå÷ûâà, ñî÷ûâà.
Íàäçåíüêà: Íå ñóìóé, Áðîíÿ, âåðíåööà òâîé Çüì³öåð.
Áðàí³ñëàâà: Ñêóëü æà æ òû âåäàåø, Íàäçåíüêà, âåðíåööà ¸í
ö³ íå? Àäíàìó ïàíó Áîãó ãýòà âÿäîìà.
Àäýëüêà: Êàçàë³ ìíå ðàçóìíûÿ ëþäç³, øòî âàéíà õóòêà ñêîí÷ûööà. Âîñü òàäû ÿíû ¢ñå é âåðíóööà — ³ òâîé Çüì³öåð, ³ Áîëåê,
³ Ë¸ëåê, ³ Þç³ê.
Áðàí³ñëàâà: Óñ¸ àäíî ìíå íåÿê íåñïàêîéíà. Ë³ñòî¢ äà¢íî àä
ÿãî íå áûëî.
Óâàõîäç³öü Ë³ñòàíîøà.
Ë³ñòàíîøà: Áóäçüöå çäàðîâûÿ, ÿê ç³ìîþ âàäà, áóäçüöå áàãàòûÿ,
ÿê óëåòêó çÿìëÿ.
Êàáåòû â³òàþööà.
Áðàí³ñëàâà: Ö³ íå ïðûíåñüë³ âû ìíå ÿêóþ êåïñêóþ íàâ³íó,
ïàíå Ë³ñòàíîøà?
Ë³ñòàíîøà: Äû íå, Áðàí³ñëàâà, íààäâàðîò. (Ïàäàå Áðàí³ñëàâå
êàïýðòó). Âîñü ë³ñò àä ïàíà Çüì³öåðà.
Áðàí³ñëàâà (÷ûòàå ë³ñò, ìàøûíàëüíà ãàâîðûöü Ë³ñòàíîøó):
×àñòóéöåñÿ, ïàíå Ë³ñòàíîøà.
Ë³ñòàíîøà ÷àñòóåööà ãàðáàòàé äû ïðûñìàêàì³.
Íàäçåíüêà: Íó øòî? Øòî ¸í ï³øà?
Áðàí³ñëàâà: Ï³øà, øòî ¢ñ¸ äîáðà. Ï³øà, øòî æûâû ³ çäàðîâû,
à ÿê ÿíî íàñàìðý÷, òîëüê³ Ïàí Áîã âåäàå.
Áðàí³ñëàâà ïÿå „Ìàòêó Áîñêó Âàñòðàáðàìñêó”.
Õàëîäíûì æíi âåíüñêi ì äí¸ì
ß êðàòàþ ñòðóíû õàëîäíàé ãi òàðû,
Ñêàæû, ÷àìó ãýòû äçåíü
Ïàôàðáàâàíû íà êîëåð õìàðû?
Õàëîäíûì æíi âåíüñêi ì äí¸ì
I ëüëåööà äîæäæ íà ì¸ðòâóþ ïîæíþ,
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Daj wiarę, daj
Imy zwyciężymy.

3. Ta sama chata po jakimś czasie
Za stołem Bronisława, Adelka, Nadzieńka. Na stole — kubki zher−
batą, ciastka, sok.
Nadzieńka: Nie martw się, Broniu, wróci twój Źmicier.
Bronisława: Skąd ty możesz wiedzieć Nadzieńko, wróci czy
nie? Tylko Pan Bóg raczy to wiedzieć.
Adelka: Mądrzy ludzie mówili mi, że wojna szybko się skoń−
czy. Wtedy wszyscy oni wrócą — itwój Źmicier, iBolek, iLolek,
iJózik.
Bronisława: Mimo wszystko czuję jakiś niepokój. Listów od
niego dawno nie miałam.
Wchodzi Listonosz.
Listonosz: Bądźcie zdrowi jak zimą woda ibogaci jak ziemia
latem.
Witają się.
Bronisława: Panie listonoszu, nie przynieśliście mi jakiejś złej
nowiny?
Listonosz: Wręcz przeciwnie Bronisławo. (wręcza Bronisławie
list od męża) Proszę, list od pana Źmitra.
Bronisława (czyta list imachinalnie mówi do Listonosza): Proszę
się częstować, panie Listonoszu.
Listonosz częstuje się herbatą iłakociami.
Nadzieńka: Ico, co pisze?
Bronisława: Pisze, że wszystko dobrze. Pisze, że jest żywy
izdrowy. Ajak sprawy się mają, jeden Bóg wie.
Bronisława śpiewa „Matkę Boską Ostrobramską”.
Wchłodny sierpniowy dzień
Poruszam struny mej chłodnej gitary,
Powiedz, czemu ten dzień,
Smutnym kolorem jest pomalowany?
Wchłodny sierpniowy dzień
Leje się deszcz na martwe ściernisko,
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Äàðóé, àëå ÿ õà÷ó áûöü
Ñ¸íüíÿ ñëàáîé i áåçäàïàìîæíàé.
Õàëîäíûì æíi âåíüñêi ì äí¸ì
Òû òàê äàë¸êà, øòî íÿ ¢áà÷ûöü.
Íó, ÿê òóò ìíå íå ñóìàâàöü,
Íó, ÿê òóò ìíå íå çàïëàêàöü?
Õàëîäíûì æíi âåíüñêi ì äí¸ì
Àä÷ûíÿþ ñýðöà áðàìó.
Ìàòêà Áîñêà Âàñòðàáðàìñêà,
Çüëi òóéñÿ íàä íàìi .
Õàëîäíûì æíi âåíüñêi ì äí¸ì,
Äàé êðûõó öÿïëà i ñîíöà.
Ñêàæû, ÷àìó ãýòû äçåíü
Òàêi õàëîäíû, òàêi áÿñêîíöû?
Ìîæà, ÿêðàç ó ãýòû ñàìû ìîìàíò, ëÿæûöü ¸í öÿæêà ïàðàíåíû
¢ ïîë³ àëüáî ¢ ÿê³ì øï³òàë³ ³ í³êîìó, í³êîìó íÿìà äà ÿãî ñïðàâû...
Ãýõ, Çüì³öåð ìîé, Çüì³öåð... ðàçëó÷ûëà âàéíà íàñ ç òàáîþ, ÿê ðûáàíüêó ç âàäîþ. Äàé æà æ Áîæà âÿðíóööà òàáå äàõàòû æûâûì ³ çäàðîâûì. À êàë³ ¢æî âåðíåñüñÿ äà ìÿíå, í³êóäû áîëåé íå àäïóø÷ó!

4. Óçüëåñàê
Ïàõîäíû âàéñêîâû ñòîë àëüáî ïÿí¸ê äðýâà — ³ìïðàâ³çàâàíû
ñòîë. Íà ñòàëå — íåàõàéíûÿ ðýøòê³ çàêóñê³ é âûï³¢ê³, ðîçíàêàë³áýðíû ïîñóä äëÿ âûï³âàíüíÿ. Ë¸ëåê, Áîëåê, Çüì³öåð äû Þç³ê
ó âàéñêîâûì àäçåíüí³ ç ÷àðêàì³ ¢ ðóêîõ ñüïÿâàþöü „Ýõ, çìàãàë³ñÿ ìû...” Ïàñüëÿ ãýòàãà ïàäûìàþööà é ñûõîäçÿöü ó ê³ðóíêó Êîïûëÿ.
Ýõ çìàãàëi ñÿ ìû,
Îõ ñòàìi ëi ñÿ,
Ìîöíà ái ëi ñÿ,
Çàïûëi ëi ñÿ.
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Wybacz, ale tak chcę
Być dzisiaj słabą ioddać ci wszystko.
Wchłodny sierpniowy dzień,
Gdy tak cię pragnę, jesteś daleko.
Jakże mam się nie smucić
Jakże mam dziś nie zapłakać?
Wchłodny sierpniowy dzień
Otwieram mego serca bramy.
Matko Boska Ostrobramska
Zmiłuj się nad nami.
Wchłodny sierpniowy dzień
Daj mi ciepła itrochę słońca.
Powiedz, czemu ten dzień
Jest taki chłodny itaki bez końca?
Może akurat wtym momencie on ciężko ranny leży wpolu al−
bo wjakimś szpitalu, inikogo, ale to nikogo nie obchodzi... Ech,
Źmicier, mój Źmicier... Rozdzieliła nas wojna jak rybę zwodą. Dał−
by Bóg, abyś wrócił do domu żywy izdrowy. Agdy już wrócisz do
mnie, nigdzie cię więcej nie puszczę!

4. Na skraju lasu
Przenośny wojskowy stolik albo pień drzewa — zaimprowizowany
stół. Na stole — niedbale rozrzucone resztki jedzenia ipicia, różnora−
kie naczynia. Lolek, Bolek, Źmicier, Józik wmundurach wojskowych
zkieliszkami wręku istrzelbami za plecami śpiewają piosenkę „Ech
walczyliśmy”. Po zakończeniu piosenki wstają iodchodzą wkierunku
Kopyla.
Ech walczyliśmy,
Jak się zmęczyliśmy,
Wroga zbiliśmy,
Iprzegoniliśmy.
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Ïàä êðûâîé ñàñíîé
Ïðûïûíi ëi ñÿ,
Íà ñûðó çÿìëþ
Çàâàëi ëi ñÿ.
Ïàä êðûâîé ñàñíîé,
Íà ñûðîé çÿìëi
Ìû ïàë¸æâàëi
Äû âi íî ïi ëi .
Ýõ ïà ÷àðà÷öû
Äû ïà ìàëþñåíüêàé,
Ýõ ïà øêëÿíà÷öû
Äû ïà ïà¢íþñåíüêàé.
Ýõ ïà êóôýëüêó
Äû ïà ãëi íÿíàìó,
Ýõ ïà öýáðûêó
Äû ïà äðà¢ëÿíàìó.
Ýõ ïà âÿäçåðà÷êó
Äû ïà äçåâÿöi ëi òðîâàìó,
Ýõ ïà äçåæà÷öû
Äû ïà áÿçäîíüíåíüêàé
Ýõ ïà öûñòýðíà÷öû
Äû ÿê õàöåëàñü âûïi öü íàì,
Àëå òðóáà íà æàëü
Íàì ïàäàëà ñûãíàë.
Ìû ÿê øòûêi
Çü çÿìëi ïà¢ñêîêâàëi
I êðîêàì ðóøûëi
¡ êi ðóíêó Êîïûëÿ.

36

Utrudzeni
Wpył popadaliśmy,
Zasłużyliśmy,
Odpoczywaliśmy.
Przy złamanym pniu
Winka było wbród,
Pociągaliśmy
Za nasz znój itrud.
Ech po kieliszku
Po malutkiemu,
Ech po kufelku,
Po pełniutkiemu.
Ech po kubeczku,
Po glinianemu,
Ech po cebrzyku,
Po drewnianemu.
Ech po wiaderku,
Po dziewięciolitrowemu.
Ech po dzieży,
Która nie ma dna
Ech po cysternie,
Tak nam się chciało pić,
Ale dobosze wnet
Wbębny zaczęli bić.
Na równe nogi
Zziemi skoczyliśmy
Iwstronę Kopyla
Krokiem ruszyliśmy.
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5. Ïàìåæíû ëåñ
Íà ïÿíüêó ñÿäç³öü Ïàëÿ¢í³÷û. Íà äðóã³ì ïÿíüêó íà ðàçàñëàíàé
ñóðâýòöû àêðàé÷ûê õëåáà, ÿéêà ¢ àäìûñëîâàé ÷àðà÷öû, áëÿøàíû òýðìàñ. Ïàëÿ¢í³÷û ïàäûìàåööà çü ïÿíüêà.
Ïàëÿ¢í³÷û: Ïåðàïðàøàþ ïðûñóòíûõ, àëå õàöå¢ áû ïàòëóìà÷ûöü,
øòî äà ñâàéãî íÿ¢äçåëó ¢ âàåííûõ äçåÿíüíÿõ, ÿê ó ñêëàäçå ðýãóëÿðíûõ ÷àñòàê, ãýòàê ³ ¢ ïàðòûçàíöû ö³, ³íøûì³ ñëîâàì³, ðàçàì ç ïà¢ñòàíöàì³. ß é öÿïåð çàñòàþñÿ ãëûáîêà ïåðàêàíàíûì ó òûì, øòî
ãýòê³ àêòû¢íû ñóïðàö³¢ ¸ñüöü ìàðíûì äû íåáÿñüïå÷íûì çàíÿòêàì,
ÿê³, ó ñóòíàñüö³, íÿñå ïðîñòàìó ëþäó íîâûÿ íÿø÷àñüö³, çüí³ø÷àþ÷û
ïàä êîðàíü ëåïøûõ ñûíî¢ Êðàþ. Âîñü ³ öÿïåð, ïàñüëÿ Öóäó íàä
Â³ñëàé, ïàñüëÿ çàêàí÷ýíüíÿ âàåííûõ äçåÿíüíÿ¢ ³ ïàäï³ñàíüíÿ ì³ðíàå
äàìîâû, ö³ ñêîí÷ûë³ñÿ, íàñàìðý÷, áåäû Êðàþ, çüíÿâå÷àíàãà âàéíîþ
é ïàäçåëåíàãà íà ÷àñòê³? Íàâàò òóò, ïà ãýòû áîê ìÿæû, àä÷óâàåööà
õàëîäíû ïîäûõ Ñ³á³ðó, àëå ÿ, øàíî¢íûÿ, ³ íàäàëåé ë³÷ó çà ñâîé ïà÷ýñíû àáàâÿçàê, íå çâàæàþ÷û í³ íà ÿê³ÿ âîíêàâûÿ àáñòàâ³íû, äàãëÿäàöü ñâàþ ñüö³ïëóþ ãàñïàäàðêó é äàñüëåäâàöü ôà¢íó êðàþ, àñàáë³âóþ ¢âàãó íàäàþ÷û ðýë³êòàâûì ýêçýìïëÿðàì.
Çüÿ¢ëÿþööà Ë¸ëåê äû Àäýëüêà. Ë¸ëåê öÿãíå íà ïëÿ÷îõ ìåõ,
Àäýëüêà ÿìó äàïàìàãàå. Ïðàõîäçÿöü ïîáà÷ ç Ïàëÿ¢í³÷ûì.
Ïàëÿ¢í³÷û (íà¢çäàãîí): Äçåíü äîáðû, ïàí Ëåñëà¢. Ãðûáê³ çüá³ðàåöå?
Ë¸ëåê: Äû íå, ïàí Ïàëÿ¢í³÷û. Íÿñó òàâàð ó Ñàâåòû.
Ïàëÿ¢í³÷û: Ìàåöå ïøýïóñòêó?
Ë¸ëåê: Íàøòî ìíå ¢ ëåñå ïøýïóñòêà?
Àäýëüêà (ãðýáë³âà, ïàãðîçüë³âà): À òû, áàòàí³ê, íà òîå, øòî çàðàç áà÷û¢, çàáóäçüñÿ.
Ïàëÿ¢í³÷û çàñòàåööà ñàì ³, öÿæêà ¢çäûõíó¢øû, ïÿå „ß, äàæàëþ, íÿ ïàí”.
ß,
ß,
ß,
ß,

çäàåööà, íÿ òóò,
íàïý¢íà, íÿ òàì,
äà æàëþ, íÿ ïàí,
íà ø÷àñüöå, íÿ õàì.

ß òâàéãî íå âàçüìó,
ß ñâàéãî íå àääàì,
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5. Las przy granicy
Na pniu siedzi Myśliwy. Na drugim pniu zasłanym serwetką ka−
wałek chleba, jajko wpięknym kieliszku, blaszany termos. Myśliwy
wstaje.
Myśliwy: Przepraszam, ale chciałbym wytłumaczyć zebranym
tu, dlaczego nie brałem udziału wdziałaniach wojennych, ani
wwojskach regularnych, ni wpartyzantce, inaczej mówiąc, po
stronie powstańców. Pozostaję głęboko przekonany, że takie wys−
tąpienie zbronią jest zajęciem marnym iniebezpiecznym, które
prostemu ludowi niesie nowe nieszczęścia, gubiąc do ostatniego
najlepszych synów Kraju. Mieliśmy Cud nad Wisłą, skończyły się
działania wojenne, został podpisany traktat pokojowy, ale czy ra−
zem ztym skończyły się nieszczęścia zniszczonego wojną ipo−
dzielonego na części Kraju? Nawet tu, znaszej strony granicy czuje
się chłodny oddech Sybiru. Ale ja, szanowni, nie zważając na wa−
runki, nadal uważam za swój święty obowiązek doglądać swoją
skromną gospodarkę, badać faunę kraju, szczególną uwagę zwra−
cając na egzemplarze reliktowe.
Pojawia się Lolek zAdelką. Lolek dźwiga na plecach worek, Adelka
mu pomaga. Przechodzą obok Myśliwego.
Myśliwy (woła za nimi): Dzień dobry panie Lesławie. Grzybki
zbieracie?
Lolek: Nie, panie Myśliwy. Niosę towar do Sowietów.
Myśliwy: Ma pan przepustkę?
Lolek: Apo co mi wlesie przepustka?
Adelka (z wyższością igroźbą): Ale ty, botaniku, zapomnij otym,
co widziałeś.
Myśliwy zostaje sam i, ciężko wzdychając, śpiewa „Niestety, nie jes−
tem pan”.
Chyba jestem nie tu
Ina pewno nie tam,
Szkoda, nie jestem pan,
Lecz, na szczęście, nie cham.
Nie chcę cudzego nic,
Swoje wopiece mam,

41

Âîñü ìîé äîì, âîñü ìîé ïëîò,
Âîñü çà ïëîòàì ïàðêàí.
Àä íóäû äû áÿäû
Óðàòóþñÿ ñàì.
×àñ çüái ðàöü êàìÿíi ,
×àñ ðàñüöi êàìÿíÿì.
ß,
ß,
ß,
ß,

äà æàëþ, íÿ ïàí,
íà ø÷àñüöå, íÿ õàì,
çäàåööà, íÿ òóò,
íàïý¢íà, íÿ òàì.

Íåàêðýñüëåíû ñòàí,
Íåçàâåðøàíû ëàä,
ß ñòàþ íà ìÿæû
Ïàìi æ äðýâà¢ i õàò.
Âîñü äàðîãà òóäû,
Âîñü äàðîãà íàçàä,
Òàì äóáû ëÿ âàäû,
Òóò øûïøûíàâû ñàä.
ß,
ß,
ß,
ß,

çäàåööà, íÿ òóò,
íàïý¢íà, íÿ òàì,
äà æàëþ, íÿ ïàí,
íà ø÷àñüöå, íÿ õàì.

ß ñòàþ íà ìÿæû,
ß i äó ïà íàæû,
Áîæà, äàïàìàæû
Çàõàâàöü ðà¢íàâàãó.
Çüÿ¢ëÿåööà Áðàí³ñëàâà ç êàøîì.
Áðàí³ñëàâà: Äçåíü äîáðû, ïàí Ïàëÿ¢í³÷û. ßê õîðàøà âû ïÿåöå.
Àëå ÷àìó ãýòêàÿ ñóìíàÿ âàøàÿ ïåñüíÿ?
Ïàëÿ¢í³÷û: Äçåíü äîáðû, ïàí³ Áðàí³ñëàâà. Òàìó ñóìíàÿ ìàÿ
ïåñüíÿ, øòî ñàì ÿ ¸ñüöü ñóìíûì äû ñàìîòíûì, áî òàê³ ¢æî ¢ ìÿ-
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Mam swój dom, mam swój płot,
Ot icały mój kram.
Od nieszczęścia izła
uratuję się sam.
Zbierać kamienie czas,
Rosnąć kamieniom czas.
Szkoda, nie jestem pan,
Lecz, na szczęście, nie cham,
Chyba jestem nie tu
Ina pewno nie tam.
Taki niepewny stan,
Nie dokończony plan,
Ja na granicy trwam
Pośród lasów ichat.
Droga prowadzi tu,
Droga prowadzi tam,
Gdzie wśród dębów jest staw.
Tutaj różany sad.
Chyba jestem nie tu
Ina pewno nie tam,
Szkoda, nie jestem pan,
Lecz, na szczęście, nie cham.
Ja na granicy trwam,
Idę wzaparte sam,
Boże, dopomóż mi
Równowagę zachować.
Pojawia się Bronisława zkoszem.
Bronisława: Dzień dobry panie Myśliwy. Pięknie pan śpiewa.
Ale dlaczego pana piosenka jest taka smutna?
Myśliwy: Dzień dobry pani Bronisławo. Piosenka jest smut−
na, bo sam jestem smutny isamotny. Taki już mój los. Ajak
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íå ë¸ñ. À ÿê âû ìàåöåñÿ? Êóäû ³äçÿöå? Òàêñàìà íåñÿöå òàâàð
ó Ñàâåòû?
Áðàí³ñëàâà: Äû íå, ãðûáê³ çüá³ðàþ. À ìàþñÿ ÿ, ñàì³ âåäàåöå
ÿê, íå ñêàçàöü êàá çàíàäòà ñàëîäêà.
Ïàëÿ¢í³÷û: Òàê-òàê, âåäàþ, øàíî¢íàÿ ïàí³ Áðàí³ñëàâà. ² ïðà
òîå, øòî ìóæ âàø Çüì³öåð äàãýòóëü ç âàéíû íå âÿðíó¢ñÿ âåäàþ,
³ ïðà òîå, øòî áàöüêà ÿãîíû ïàì¸ð, òàêñàìà ÷ó¢, âå÷íû ÿìó
ñïàêîé.
Áðàí³ñëàâà: Íÿ âåäàþ, øòî é ðàá³öü, öÿæêà ìíå ñàìîé, ïàí
Ïàëÿ¢í³÷û. Ìîæà, òàìó é ñïàäàáàëàñÿ ìíå âàøàÿ ïåñüíÿ.
Ïàëÿ¢í³÷û: Ðàäû, øòî âàì ñïàäàáàëàñÿ. Àëå ñêàæûöå, øàíî¢íàÿ ïàí³ Áðàí³ñëàâà, ÷àìó íå âÿðíó¢ñÿ äàãýòóëü ìóæ âàø, Çüì³öåð?
Ö³ æ ¸í íÿ âåäàå, ÿê âàì öÿæêà?
Áðàí³ñëàâà: Ïý¢íå æ âåäàå, àëå âÿðíóööà íÿ ìîæà, áî êàìàíäàâàíüíå íàê³ðàâàëà ÿãî íà êóðñû ïàäàô³öýðà¢. Âîñü ñêîí÷ûöü
êóðñû äû ïðûåäçå.
Ïàëÿ¢í³÷û: Íó òî çû÷ó âàì íàéõóò÷ýéøàãà ñïàòêàíüíÿ, à ÿê
ñòàíóööà ¢ âàñ, ïàí³ Áðàí³ñëàâà ÿê³ÿ ïðàáëåìû, òî çàõîäçüöå. Çà¢ñ¸äû áóäó ðàäû äàïàìàã÷û.
Ïàëÿ¢í³÷û íàõ³ëÿåööà é öàëóå ðóêó Áðàí³ñëàâû.
Áðàí³ñëàâà: Îé, íÿ òðýáà, ÿ æ ðóê³ íÿ ìûëà!
Ïàëÿ¢í³÷û, íå çâàæàþ÷û, ïðàöÿãâàå öàëàâàöü ðóêó.
Áðàí³ñëàâà: Óâàãà! Ãóáëÿþ ïðûòîìíàñüöü!
Çàöÿìíåíüíå.

6. Êàð÷ìà
Ìàðêà-êàð÷ìàð ïðàö³ðàå ñòàëû. Çà àäíûì ñà ñòàëî¢ ñüï³öü
ï’ÿíû Þç³ê.
Ìàðêà: Áîæà ìîé, Áîæà ìîé, âàéíà ñêîí÷ûëàñÿ, õòî çäîëå¢,
òîé âÿðíó¢ñÿ, à äà ìÿíå ¢ êàð÷ìó í³õòî íÿ éäçå. Íàøòî òàäû
áûëî ëåçüö³ ïàä êóë³, êàë³ öÿïåð íå õàïàå íà ÷àðêó æûòí¸âàå? Ö³
íÿ ëåïåé áûëî á çàéìàööà àäâå÷íàé ñÿëÿíñêàé ïðàöàé, ïàìíàæàþ÷û áàãàöüöå äàìî¢ ñâà³õ? Äóðí³ áûë³, äóðí³ é çàñòàë³ñÿ.
Çàõîäçÿöü Ë¸ëåê ç Àäýëüêàé.
Ìàðêà (ñàëîäêà): Äçåíü äîáðû, øàíî¢íû ïàí Ëåñëà¢. Äçåíü
äîáðû, Àäýëüêà. ×ûì ìàãó áûöü êàðûñíû?
Ë¸ëåê: Çäàðî¢, Ìàðêà. Äëÿ ïàíåíê³ — êóôàëü ï³âà, à ìíå —
÷àðêó ãàðýëê³ äû ÷àãîñü ïàä’åñüö³.
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się pani miewa? Idokąd to, czyżby tak samo ztowarem do So−
wietów?
Bronisława: E, nie, grzybki zbieram. Sam pan wie jak mi się
wiedzie, nie powiem, żeby bardzo słodko.
Myśliwy: Tak, tak, wiem szanowna pani Bronisławo. Otym,
że mąż pani Źmicier do tej pory zwojny nie wrócił, słyszałem,
iotym, że jego ojciec zmarł, wieczne odpoczywanie, też sły−
szałem.
Bronisława: Nie wiem teraz nawet za co się brać, ciężko sa−
motnej, panie Myśliwy. Może dlatego tak spodobała mi się pana
piosenka.
Myśliwy: Cieszę się. Ale szanowna pani Bronisławo, czemuż
to do tej pory nie wrócił zwojny pani mąż Źmicier? Czyżby nie
wiedział, jak pani ciężko?
Bronisława: Na pewno wie, ale nie może wrócić, bo dowódz−
two skierowało go na kurs podoficerski. Skończy kurs iwróci.
Myśliwy: No to życzę jak najszybszego spotkania. Ale szanowna
pani Bronisławo, jeśli pojawią się jakieś kłopoty, to zapraszam do
siebie. Zprzyjemnością zawsze postaram się pomóc.
Myśliwy pochyla się icałuje rękę Bronisławy.
Bronisława: Oj, nie trzeba! Rękę mam brudną!
Myśliwy nie przestaje całować ręki.
Bronisława: Uwaga! Tracę przytomność!
Zaciemnienie.

6. Karczma
Karczmarz Marek wyciera stoły. Za jednym znich śpi pijany Jó−
zik.
Marek: Boże, mój Boże, wojna się skończyła, komu było są−
dzone, ten wrócił, ale do mojej karczmy nikt nie zachodzi. Ipo co
było leźć pod kule, kiedy teraz nie starcza nawet na kieliszeczek
żytniówki. Czy nie lepiej było orać isiać, pomnażając bogactwo
domów swoich. Dureń zawsze będzie durniem.
Wchodzą Lolek iAdelka.
Marek (słodko): Dzień dobry szanowny panie Lesławie. Dzień
dobry Adelko. Wczym mogę pomóc?
Lolek: Witaj Marku. Panience—kufel piwa, amnie — kieli−
szek wódki icoś do jedzenia.
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Ìàðêà: Ö³ ìîæà áûöü áóëüáà çü ñåëÿäöîì, ç öûáóëüêàé äû àëååì?
Ë¸ëåê: Õàé áóäçå ç àëååì... Àëå ïà÷àêàé, Ìàðêà, ìàþ äà öÿáå
êàíô³äýíöûéíóþ ñïðàâó.
Ìàðêà: Ñëóõàþ ïàíà. (Ñòàâ³öü íà ñòîë ï³âà é ãàðýëêó.)
Ë¸ëåê (ñüö³øû¢øû ãîëàñ): Ìàþ íà ïðîäàæ çàëàòûÿ ðóáë³, ö³
íÿ âåäàåø, õòî á êóï³¢?
Ìàðêà (í³áûòà ðàñ÷àðàâàíû): Îé íå, íÿ âåäàþ. Çàðàç çîëàòà
í³õòî íå áÿðý... Àëå, ìîæà, ÿ á óçÿ¢ ç ïàâàã³ äà ïàíà Ëåñëàâà, êàë³
ïàí íÿäîðàãà àääàñüöü. Àëå àäêóëü ó ïàíà çàëàòûÿ ðóáë³?
Àäýëüêà: À àäêóëü, øàíî¢íû Ìàðêà, ìîãóöü áûöü çàëàòûÿ ðóáë³ òóò, íà ïàìåææû?
Ãó÷ûöü „Êàíòðàáàíäûñò”. Ïàä÷àñ ïåñüí³ Þç³ê ïðà÷ûíàåööà
é, íàêîëüê³ ìîæà, æâàâà ðýàãóå íà ÿå — óñüì³õàåööà, ñïðàáóå òàí÷ûöü, ïîòûì íàë³âàå ñàáå ÿø÷ý ãàðýëê³, âûï³âàå é çíî¢êó çàñûíàå.
Òóò íà ïàìåææû
Êàìåííûÿ âåæû,
Æàëåçíûÿ äçüâåðû,
Çàìêi i çàñîâû,
Òàåìíûÿ ïàñòêi ,
Ïàäçåìíûÿ ñõîâû,
Ìà¢êëi âûÿ ìàñêi
Íà òâàðàõ àõîâû.
I ì ñýðöû i äóøû
Àïëåöåíû äðîòàì
I òîêàì àòðó÷àíà êðî¢.
À ¢ êàíòðàáàíäûñòà
Áëàêi òíûÿ âî÷û,
¨í ïðàöóå øòîíî÷û,
Ðîái öü ö¸ìíóþ ñïðàâó,
Ïàðóøàþ÷û Ïðàâà
I Çàêîí êðûìi íàëüíû
Ïðàç ãðàíi öó öÿãàå
Êàíòðàáàíäíû òàâàð.
À ¢ êàíòðàáàíäûñòà
Ñòàë¸âûÿ íýðâû,
¨í ãóëÿå ¢ öåìðû
¡ íåáÿñüïå÷íûÿ ãóëüíi .
I äðàïåæíàÿ êóëÿ
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Marek: Mogą być kartofelki ze śledziem, cebulką iolejem?
Lolek: Niech będą zolejem... Ale zaczekaj, mam do ciebie po−
ufną sprawę.
Marek: Słucham pana. (Stawia na stół piwo iwódkę.)
Lolek (ściszonym głosem): Mam do sprzedania złote ruble. Nie
wiesz, kto mógłby kupić?
Marek: Oj nie, nie wiem. Teraz złota nikt nie bierze... Ale mo−
że ja bym wziął zszacunku dla pana Lesława, jeśli pan nie drogo
odda. Ale skąd pan ma złote ruble?
Adelka: Askąd panie Marku mogą być tu, na pograniczu, zło−
te ruble?
Słychać piosenkę „Kontrabandzista”. Budzi się Józik i, na ile może,
żywo reaguje na piosenkę — uśmiecha się, próbuje tańczyć. Potem nale−
wa sobie kieliszek, pije iznowu zasypia.
Na pograniczu
Kamienne strażnice,
Żelazne bramki,
klamki izamki,
Sprytne pułapki,
Tajemne skrytki,
Milczące maski
Na twarzach straży.
Ich serca idusze
Spętane są drutem,
Nerwami skażona krew.
Akontrabandzista
Ma oczy niebieskie,
Bez wytchnienia co nocy
Czarną misję wypełnia,
Nic nie znaczy mu Prawo,
Nic nie znaczą kodeksy,
Przez granicę szmugluje
Kontrabandę non stop.
Bo kontrabandzista
Stalowe ma nerwy,
Wmroku nocy się bawi
Wniebezpieczne zabawy,
Adrapieżne naboje
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Íåöÿðïëi âà ÷àêàå,
Êàá íàðýøöå ñïàòêàööà,
Êàá íàïi ööà êðûâi .
Äû ¢ êàíòðàáàíäûñòà
¨ñüöü àä êóëi çàìîâà,
Íå áài ööà ¸í çìîâû
I òàåìíàå ïàñòêi ,
Íå áài ööà ñóäçüäçi ¸í,
Íå áài ööà ¸í êðàòà¢,
¨í ç-çà êðàòà¢ äàõàòû
Óñ¸ àäíî ¢öÿ÷ý.
Áî ¢ êàíòðàáàíäûñòà
¨ñüöü íà ñýðöû íàêîëêà,
Òàì êëþ÷û äû i ãîëêà
I êàæàíàâû êðûëû,
¨í òóðýìíûÿ êðàòû
Òûì êëþ÷îì àäìûêàå
I ¢ öåìðû çüíi êàå,
Íå ñêàçà¢øû ãóäáàé.

7. Õàòà Êîñòêà¢
Áðàí³ñëàâà, Àäýëüêà é Íàäçåíüêà ñÿäçÿöü çà ñòàëîì.
Àäýëüêà (âûöÿãâàå ç òîðáû áóòýëüêó ³ ñòàâ³öü íà ñòîë): Ë³êâîð Áýíýäûêòûíêà. ß ÷àñòóþ. Áðîíÿ, äàâàé ÷àðê³!
Áðàí³ñëàâà: Îé, çàðàç íàï’åìñÿ!
Àäýëüêà: Íå íàï’åìñÿ. Ãýòà æ äàìñê³ ë³êâîð. Âûï’åì êðûõó äëÿ
íàñòðîþ, ïàñÿäç³ì, ïàãàâîðûì.
Íàäçåíüêà: Ãýòû æ ë³êâîð òàê³ äàðàã³.
Àäýëüêà: Íÿ äóìàé ïðà òîå, øòî êîëüê³ êàøòóå, ëåïåé ïàêàøòóé, ÿêîå ñìàêîöüöå.
Áðàí³ñëàâà: ß, ìîæà, êàâó çãàòóþ, ó ìÿíå êðûõó ïðûõàâàíà.
Çðîá³ì ñàáå ñüâÿòà, äàðàã³ÿ âû ìàå ñÿáðî¢ê³.
Àäýëüêà(íàë³âàå ÷àðê³): Äàâàéöå âûï’åì çà òûõ, õòî êàõàå íàñ,
çà òûõ, êàãî êàõàåì ìû, çà íàøûÿ êàõàíüí³.
Íàäçåíüêà (êóëüíó¢øû ÷àðêó): À ìÿíå í³õòî íå êàõàå. ß âåäàþ.
Àäýëüêà: À ÿ âåäàþ, øòî àäç³í õëîïåö öÿáå êàõàå. Õóòêà ñàìà
äàâåäàåñüñÿ.
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Niecierpliwie czekają,
Żeby wreszcie się spotkać,
Żeby napić się krwi.
Lecz kontrabandzista
Ma od kuli zaklęcie,
On nie boi się zdrady,
Iprzemyślnej pułapki,
On nie boi się sądu,
Za nic wkiciu ma kraty,
Bo zza krat do kochanej
Szybko drapaka da.
Bo kontrabandzista
Ma na sercu tatuaż,
Na nim klucze iigła
Iskrzydlaty nietoperz,
Kluczem kraty więzienne
On bez trudu otworzy
Iwciemności przepadnie,
Nie rzuciwszy good bye.

7. Dom Kostków
Za stołem siedzą: Bronisława, Adelka iNadzieńka.
Adelka (wyciąga ztorby butelkę istawia ją na stole): Likier Be−
nedyktynka. Ja stawiam. Broniu, daj kieliszki!
Bronisława: Oj, będziemy pijane!
Adelka: Nie będziemy. To przecież damski likier. Wypijemy
troszkę pod humor, posiedzimy, pogadamy.
Nadzieńka: Ten likier jest strasznie drogi.
Adelka: Nie myśl otym, co ile kosztuje, lepiej spróbuj, jaki
pyszny.
Bronisława: Może zrobię kawę, mam trochę na czarną godzi−
nę. Urządzimy sobie święto, moje drogie koleżanki.
Adelka (napełnia kieliszki): Wypijemy zdrowie tych, którzy nas
kochają, tych, których kochamy my, za naszą miłość.
Nadzieńka (po kieliszku): Amnie nikt nie kocha. Wiem otym.
Adelka: Aja wiem, że jest chłopak, który cię kocha. Wkrótce
się otym przekonasz.
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Áðàí³ñëàâà: À ìÿíå ìîé Çüì³öåð óæî, ìàáûöü, íå êàõàå, áî ñà
ñâà³õ ïàäàô³öýðñê³õ ñòóäûÿ¢ íå äàñëà¢ àí³âîäíàãà ë³ñòà. Â³äàöü,
ÿìó òàì ³ áåçü ìÿíå äîáðà.
Àäýëüêà: Ñëóõàé, Áðîíÿ, ñêàæó òàáå ïðà¢äó ïðà Çüì³öåðà. Õëîïöû òàáå ñõëóñ³ë³ ïðà òîå, øòî ¸í íà ñòóäûÿõ. Òðûìàéñÿ, Áðîíÿ, àëå
òâîé Çüì³öåð íàñàìðý÷ ó ïàëîíå. Æûâû ¸í çàðàç ö³ íå — íåâÿäîìà.
Ïà¢çà. Óâàõîäç³öü àáàðâàíû Çüì³öåð.
Çüì³öåð: À êàá âû ¢ñå áûë³ çäàðîâûÿ!
Áðàí³ñëàâà: Çüì³öåð!
Çüì³öåð: Áðîíÿ!
Áðàí³ñëàâà: Åçóñ Ìàð’ÿ, à ö³ æ òû íå ¢ ïàëîíå? À ö³ æ ìíå
ãýòà íÿ ìðî³ööà ïàä óçüäçåÿíüíåì àëüêàãîëþ?
Çüì³öåð: Óö¸ê ç ïàëîíó! Ïðàêàïà¢ ïàäçåìíû õîä ³ ¢ö¸ê! À òàäû ëåñàì ïðàçü ìÿæó é àäðàçó äàäîìó. Äà öÿáå, ëþáàÿ ìàÿ æîíêà! À íó, íàë³âàéöå, øòî òàì ó âàñ ¸ñüöü!

8. Õàòà Áîëåêà äû Ë¸ëåêà
Áîëåê çü Ë¸ëåêàì ñÿäçÿöü çà ñòàëîì.
Áîëåê: Ê³äàé òû, Ëåñëà¢, ãýòóþ ñïðàâó, ìàþ äëÿ öÿáå ö³êàâóþ
ïðàïàçûöûþ.
Ë¸ëåê: Âåäàþ ÿ ïðà òâàþ ïàçûöûþ: ÿê øòî íÿ òàê, äûê àäðàçó
¢ âóõà.
Áîëåê: Íå êðû¢äóé, áðàöå, à ëåïø ïàñëóõàé. Ó òîé ÷àñ, ÿê òû
ëàç³¢ ïà ëÿñîõ, öÿãàþ÷û çà ïëÿ÷ûìà ìÿõ³ ç êàíòðàáàíäàé, ÿ, òâîé
áðàò Áàëÿñëà¢, ÿê áûëû æà¢íåð-äîáðààõâîòí³ê, àòðûìà¢ ïîçâó.
Ó ïîçüâå ìíå áûëî çàãàäàíà çüÿâ³ööà ó àäíó ñóð’¸çíóþ, õàöÿ é ìàëàâÿäîìóþ ¢ñòàíîâó. Íå ãóáëÿþ÷û ÷àñó, ÿ òàãî æ ñàìàãà äíÿ âûåõà¢ çü ìÿñòý÷êà é íàñòóïíûì äí¸ì óæî ìå¢ ñóñòðý÷ó íà ïðûçíà÷àíàé ìíå àäðýñå ç àô³öýðàì, ïðîçüâ³ø÷à ÿêîãà ìóøó çàõàâàöü
ó òàÿìí³öû. Âûøýéïàìÿí¸íû ïàí àô³öýð çàéìàå âûñîêóþ ïàñàäó
¢ âàéñêîâàé êîíòðâûâåäöû é, ìàþ÷û íà òîå ïà¢íàìîöòâû ç öýíòðó, ïðàïàíàâà¢ ìíå àäêàçíóþ ïðàöó íà êàðûñüöü Àé÷ûçíû. Ïàä
÷àñ íàøàå ðàçìîâû ìíå òàêñàìà áûëî ðýêàìýíäàâàíà ïàãóòàðûöü
ç òàáîþ íàêîíò òâàéãî ìàæë³âàãà ¢äçåëó ¢ ãýòàé àäêàçíàé ³ äîñûöü íåáÿñüïå÷íàé ñïðàâå.
Ë¸ëåê: ×àãî?
Áîëåê: Ãàâîðêà ³äçå ïðà òâà¸ âåäàíüíå ëÿñî¢ ïà ãýòû ³ òîé áîê
ìÿæû, à òàêñàìà ïðà òâàå øìàòë³ê³ÿ ñóâÿç³ çà êàðäîíàì.
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Bronisława: Amój Źmicier już mnie chyba nie kocha, bo nie
przysłał ani jednego listu ztych swoich studiów podoficerskich.
Widać, dobrze mu tam ibeze mnie.
Adelka: Słuchaj Broniu, powiem ci prawdę. Chłopcy oszukali
ciebie mówiąc, że on studiuje. Bądź dzielna Broniu, twój Źmicier
tak naprawdę jest wniewoli. Niewiadomo, czy jeszcze żyje.
Pauza. Wchodzi oberwany Źmicier.
Źmicier: Zdrowia życzę!
Bronisława: Źmicier!
Źmicier: Bronia!
Bronisława: Jezus Maria, to ty nie wniewoli? Czy nie mam
jakichś urojeń od tego alkoholu?
Źmicier: Uciekłem! Wykopałem podziemne przejście iuciek−
łem! Potem lasem przez granicę iod razu do domu. Do ciebie,
moja kochana żono! No, nalejcie tego, co macie!

8. Dom Bolka iLolka
Bolek iLolek siedzą przy stole.
Bolek: Zostaw Lesław tę pracę, mam dla ciebie ciekawszą pro−
pozycję.
Lolek: Znam ja tę twoją pozycję: jak coś nie tak, to od razu
wucho.
Bolek: Nie gniewaj się bracie, lepiej posłuchaj. Gdy ty ła−
ziłeś po lasach, ciągając za plecami worki zkontrabandą, ja twój
brat Bolesław, jako były żołnierz ochotnik otrzymałem pozew.
Kazano mi zjawić się wpewnym poważnym, choć mało zna−
nym urzędzie. Nie tracąc czasu, wdniu otrzymania pozwu wy−
jechałem zmiasteczka, anastępnego dnia pod umówionym ad−
resem spotkałem się zoficerem, którego nazwisko musi po−
zostać wtajemnicy. Ten oficer zajmuje wysokie stanowisko
wwojskowym kontrwywiadzie imając pełnomocnictwo zcen−
trum, proponował mi odpowiedzialną pracę na korzyść Ojczyz−
ny. Wczasie rozmowy zaproponował mi pogadać ztobą na te−
mat możliwości twego udziału wtej odpowiedzialnej idość nie−
bezpiecznej działalności.
Lolek: Co?
Bolek: Chodzi otwoją znajomość lasów po tej itamtej stronie
granicy, no itwoje rozległe kontakty za granicą.
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Ë¸ëåê: Àäêóëü ÿíû ãýòà âåäàþöü?
Áñëåê: ßíû ìóñÿöü âåäàöü, ãýòà ³õíÿÿ ïðàöà.
Ë¸ëåê: À ï³ñòàëåò ìíå äàñ³?
Áîëåê: Ë³÷û, øòî ¢æî ìàåø.
Ë¸ëåê: Òàäû ðóê³ ¢ãîðó!
Óñêîêâàþöü ³ ñüïÿâàþöü „Äâà ïîëüñê³õ øï³¸ëû”.
Ìû äâà ïîëüñêi õ øïi ¸íû,
Áîëåê äû Ë¸ëåê, Ë¸ëåê äû Áîëåê,
Çàïîìíi öå íàøû i ì¸íû,
Áîëåê äû Ë¸ëåê, Ë¸ëåê äû Áîëåê.
Ó
Ó
Ó
Ó

íàøûõ êi øýíÿõ öóêåðêi ç àòðóòàé,
íàøûõ êi øýíÿõ ìà¢çýð ç êîëüòàì,
íàøûõ êi øýíÿõ ñüïi ñû ïàðòûéöà¢,
íàøûõ êi øýíÿõ ïëÿíû çàâîäà¢,

Ó
Ó
Ó
Ó

íàøûõ êi øýíÿõ ìàïû äû ëóïû,
íàøûõ êi øýíÿõ íàæû i çàïàëêi ,
íàøûõ êi øýíÿõ ôàëüøûâûÿ âi çû,
íàøûõ êi øýíÿõ âóñû-ñàìàêëåéêi .

Ìû êðî÷ûì óïàðòà ïà ïûëüíàìó òðàêòó,
Íàïàä çà íàïàäàì, òýðàêò çà òýðàêòàì,
Ìû ¢ãëÿäàåìñÿ ¢ ìàïó ïðàç ëóïó,
Ìû ìàåì íàìåðû ïàòðàïi öü ó äóïó
Ìàëàíêàé ñâà¸é àãíÿâîé.

9. Õàòà Êîñòêà¢
Çüì³öåð, óæî öûâ³ëüíà àïðàíóòû, ïàãîëåíû é ïðû÷àñàíû, ñÿäç³öü çà ñòàëîì ³ ÷ûòàå ãàçýòó.
Çüì³öåð: À âî, Áðîíÿ, áà÷ûø, ï³øóöü, øòî ¢ ²ðëÿíäû³ íåñïàêîéíà.
Áðàí³ñëàâà: Çüì³öåð, íå áÿðû òû äà ãàëàâû òóþ ²ðëÿíäûþ.
Ìîæà, çüå¢ áû ÷àãî, âóíü ÿê³ ñõóäíåëû.
Çüì³öåð (íå çâàæàþ÷û é íå àäêàçâàþ÷û): Äûê òóò âî ï³øóöü,
øòî ³ ¢ Ã³øïàí³³ íåñïàêîéíà! Çìàãàþööà ç âîðàãàì³, ÿê ìû êàë³ñü.
À øòî, Áðîíÿ, ìîæà, ïàäàööà ìíå ¢ òóþ Ã³øïàí³þ? Àëüáî ¢ ²ð-
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Lolek: Skąd oni otym wiedzą?
Bolek: Oni muszą wiedzieć, to ich praca.
Lolek: Apistolet dasz?
Bolek: Jakbyś już go miał.
Lolek: No to, ręce do góry!
Wyskakują iśpiewają „Dwaj polscy szpiedzy”.
Jesteśmy polskimi szpiegami,
Bolek iLolek, Lolek iBolek,
Właśnie takie imiona mamy,
Bolek iLolek, Lolek iBolek.
Wnaszych kieszeniach zatrute cukierki,
Wnaszych kieszeniach mauzer zkoltem,
Wnaszych kieszeniach listy partyjnych,
Wnaszych kieszeniach plany zakładów,
Wnaszych kieszeniach mapy ilupy,
Wnaszych kieszeniach zapałki inoże,
Wnaszych kieszeniach fałszywe wizy,
Wnaszych kieszeniach podróbki wąsów
Uparcie kroczymy piaszczystym traktem
Znapadem, gwałtem, terroru aktem,
Patrzymy uważnie na mapy przez lupę
Bo chcemy was trafić dokładnie wdupę
Ogniową serią zdwóch luf.

9. Dom Kostków
Za stołem siedzi Źmicier wcywilnym ubraniu, ogolony iuczesany,
czyta gazetę.
Źmicier: Oproszę, widzisz Bronia, piszą, że wIrlandii nies−
pokojnie.
Bronisława: Źmicier, nie bierz do głowy tej Irlandii. Może zjad−
łbyś coś, tak schudłeś.
Źmicier: (nie słucha inie odpowiada) A tu piszą, że wHiszpanii
niespokojnie! Walczą zwrogami, jak my kiedyś. Jak myślisz, Bro−
nia, może wybrać się do tej Hiszpanii? Albo do Irlandii? Jestem
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ëÿíäûþ? ß æà¢íåð äîáðû, àáñòðàëÿíû, äà ì³ðíàãà æûöüöÿ íÿçâûêëû. Â³äàöü øòî, çüá³ðàé òû ìíå çíî¢ âàë³çêó, ïàåäó äàïàìàãàöü.
Áðàí³ñëàâà: Òû øòî, çäóðíå¢?! ²çíî¢ ó ïàëîí çàõàöå¢? Ö³, ìîæà, õî÷àø ìÿíå ¢äàâîé ïàê³íóöü?
Çüì³öåð: Íå áóð÷û, Áðîíÿ! Çüá³ðàé âàë³çêó. Ïàåäó.
Áðàí³ñëàâà: Ïàåäçåø?! Íó äûê ñàì òàäû çüá³ðàé ñâàþ âàï³çêó.
Âàë³çêà ïàä ëîæêàì, ñàëà ¢ ñêëåïå.
Çüì³öåð àä÷ûíÿå âå÷êà ñêëåïó, ëåçå ¢í³ç.
Çüì³öåð (ñà ñêëåïó): Áðîíÿ, à äçå òîå ñàëà?
Áðàí³ñëàâà: Íÿìà áîëåé äëÿ öÿáå ñàëà, Çüì³öåð! Ñÿäç³ öÿïåð
ó ñêëåïå, ïàêóëü ðîçóìó ¢ ãàëàâå íå ïàáîëüøàå! Âàÿêà!
Çà÷ûíÿå ñêëåï.
Çüì³öåð (ãëóxà, ñà ñêëåïó): Áðîíÿ, òû ÷àãî? Çäóðíåëà? Øòî òû
ëþäçÿì ñêàæàø, ÿê çàïûòàþööà, äçå ÿ ïàäçå¢ñÿ? Óñ¸ ðî¢íà çà¢òðà äàâÿäçåööà âûïóñüö³öü.
Áðàí³ñëàâà (ðàøó÷à): Ëþäçÿì ñêàæó, øòî ïàäà¢ñÿ íà çàðîáê³.
Ó ²ðëÿíäûþ. Àëüáî Ã³øïàí³þ.

10. Êàð÷ìà
Çàõîäç³öü Áðàí³ñëàâà.
Ìàðêà: Äçåíü äîáðû, ïàí³ Áðàí³ñëàâà.
Áðàí³ñëàâà: Äîáðû äçåíü.
Ìàðêà: ×ûì ìàãó äàïàìàã÷û?
Áðàí³ñëàâà: Ìóæ ìîé, Çüì³öåð Êîñòêà, çüåõà¢ çà ìÿæó íà çàðîáê³. Ïðàçü ÿê³ ìåñÿö ìóøó àòðûìàöü àä ÿãî ãðîøû àëüáî, ìîæà, ³ ñàìà äà ÿãà çüåäó, êàë³ çíîéäçåööà òàì äëÿ ìÿíå ïðàöà.
À ïàêóëü øòî, øàíî¢íû Ìàðêà, õàöåëà á ÿ ïðàäàöü ñâîé ïÿðñüö¸íàê, áî ìàþ ïàòðýáó ¢ ãðàøîõ.
Ìàðêà: Øòî âû êàæàöå, øàíî¢íàÿ ïàí³ Áðàí³ñëàâà!? Âàø ìóæ
ïàäà¢ñÿ çà ìÿæó? Âû ìíå íå ïàâåðûöå, âû áóäçåöå ñüìÿÿööà, àëå
àêóðàò ó÷îðà ç-çà ìÿæû âÿðíó¢ñÿ Ðàãîéøà, ñÿáàð ³ áûëû õà¢ðóñüí³ê âàøàãà ïàâàæàíàãà ìóæà Çüì³öåðà Êîñòê³. Ðàçóìååöå. ó ÷ûì
àíýêäîò? Òîé ñþäû, à ãýòû àäñþëü. Íÿ áà÷ûë³ñÿ áîëåé çà 15 ãàäî¢,
à ðàçüì³íóë³ñÿ íà íåêàëüê³ ãàäç³íà¢!
Áðàí³ñëàâà: Àëå ÿ íÿ áà÷ó òóò í³÷îãà àíýêäàòû÷íàãà. Çâû÷àéíû
çüáåã àêàë³÷íàñüöÿ¢.
Ìàðêà: À ñêàæûöå, ïàí³ Áðàí³ñëàâà, ó ÿêóþ êðà³íó ïàäà¢ñÿ
ïàí Çüøöåð?
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dobrym żołnierzem, ostrzelanym, nie zwykłem do życia bez woj−
ny. Pakuj mi znów walizkę, pojadę im pomóc.
Bronisława: Czyś ty zgłupiał?! Znów chcesz do niewoli? Czy
może chcesz zrobić ze mnie wdowę?
Źmicier: Nie zrzędź Broniu! Pakuj walizkę. Pojadę.
Bronisława: Pojedziesz?! To sam sobie pakuj walizkę. Waliz−
ka leży pod łóżkiem, asłonina wpiwnicy.
Źmicier otwiera drzwiczki od piwnicy, schodzi na dół.
Źmicier: (z piwnicy) Broniu, agdzie ta słonina?
Bronisława: Nie mam więcej słoniny dla ciebie, Źmicier! Po−
siedź teraz wtej piwnicy, póki rozumu nie nabierzesz! Wojak!
Zamyka piwnicę.
Źmicier: (woła zpiwnicy): Bronia, co ci jest? Zgłupiałaś? Co po−
wiesz ludziom, jak będą omnie pytać? Itak jutro będziesz musia−
ła mnie wypuścić.
Bronisława: (stanowczo) Powiem, że wyjechałeś na zarobki.
Do Irlandii. Albo do Hiszpanii.

10. Karczma
Wchodzi Bronisława.
Marek: Dzień dobry pani Bronisławo.
Bronisława: Dzień dobry.
Marek: Wczym mogę pomóc?
Bronislawa: Mój mąż, Źmicier Kostka, wyjechał za granicę na
zarobki. Za miesiąc powinnam dostać od niego pieniądze albo może
sama do niego pojadę, jeśli znajdzie się tam dla mnie jakaś praca.
Apóki co, szanowny panie Marku, chciałabym sprzedać swój pier−
ścionek, bo potrzebuję pieniędzy.
Marek: Co też pani mówi, szanowna pani Bronisławo!? Pani
mąż wyjechał za granicę? Może mi pani nie uwierzy ibędzie się
śmiać, ale akurat wczoraj wrócił zzagranicy Rahojsza, były współ−
pracownik iprzyjaciel pani szanownego męża Źmitra Kostki. Ro−
zumie pani całą śmieszność tej sytuacji? Tamten wrócił tu, aten
pojechał tam. Nie widzieli się ponad 15 lat, azabrakło im kilku
godzin by się spotkać!
Bronisława: Nie widzę wtym nic śmiesznego. Zwyczajny
zbieg okoliczności.
Marek: Pani Bronisławo, adokąd wyjechał pan Źmicier?
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Áðàí³ñëàâà: Ó ²ðëÿíäûþ.
Ìàðêà: Àãà, ðàçóìåþ. Ñïà÷àòêó ¢ ²ðëÿíäûþ, à àäòóëü íåëåãàëüíà ¢ Àíãë³þ. Ó Àíãë³³ ìîæíà äîáðà çàðàá³öü.
Áðàí³ñëàâà: Í³÷îãà àä âàñ, øàíî¢íû Ìàðêà, íå ñõàâàåø. À âîñü
³ ïÿðñüö¸íàê. Ç³ðí³öå, ÿê³ ïðûãîæû.
Ìàðêà (ðàçãëÿäàþ÷û ïÿðñüö¸íàê): Íÿ íàäòà, êàá ó äîáðûì ñòàíå.
Âîñü òóò, áà÷ûöå, äðàï³íà íà êàìÿí³... Àëå äîáðà, âàçüìó, óë³÷âàþ÷û
âàøàå ÷àñîâàå öÿæêàå ñòàíîâ³ø÷à. Ìàãó âàì ïðàïàíàâàöü íàÿ¢íûì³ ãðàøûìà 10 çëîòûõ àëüáî òàâàðíû êðýäûò íà 20.
Áðàí³ñëàâà: À ìîæíà íàÿ¢íûì³ 15?
Ìàðêà: Òîëüê³ ç-çà ïàâàã³ äà âàøàãà ìóæà, ïàíà Çüì³öåðà, ïàãàäæàþñÿ. Êàë³ ëàñêà, âîñü 15 çëîòûõ.
Áðàí³ñëàâà: Äçÿêóþ. Íàï³øó Çüì³öåðó ïðà âàøó äàáðûíþ é ñïàãàäó, øàíî¢íû Ìàðêà. (Ñûõîäç³öü.)
Ìàðêà (ðàçãëÿäàþ÷û ïÿðñüö¸íàê): Ãýòû êàøòî¢íû êàìåíü÷ûê ÿê
ñàìî æûöüö¸. Êîæíàÿ ãðàíêà ïà-ðîçíàìó àäá³âàå ñüâÿòëî, êîæíàÿ
ìàå ñâîé áëÿñê, ö³ òî ¢âîãóëå ÿãî íÿ ìàå. Ó êîæíàé — ñâîé êîëåð,
ñâà¸ àäöåíüíå ¢ çàëåæíàñüö³ àä òàãî, ïàòðàïëÿþöü íà ãýòóþ ãðàíêó
ïðîìí³ ñîíöà, àëüáî íå. À êàë³ õàöÿ á òðîøê³ ïàâÿðíóöü êàìåíü÷ûê
— óñ¸ ìÿíÿåööà ìåéñöàì³, íàáûâàå íîâû âûãëÿä, íîâû êøòàëò. Òàê
³ çü ëþäçüì³. Í³êîë³ íÿ âåäàåø, ÷àãî àä ³õ ÷àêàöü... Ðàãîéøà, âó÷û¢ñÿ
íåäçå ¢ Ý¢ðîïå. ² âîñü âûâó÷û¢ñÿ... Íàñòà¢í³÷àå ¢ ìÿñöîâàé øêîëå.
Áîæà, ìîé Áîæà. À Çüì³öåð õàé ïàåçüäç³öü, ïàïðàöóå, ìîæà, øòî
³ çàðîá³öü. Íÿ ÷àñòà ¸í äà ìÿíå ¢ êàð÷ìó çàõîäç³¢, à ÿê ïðûéäçå, äûê
çàìîâ³öü ï³âà ³ ñÿäç³öü. À ÿê âûï’å íåêàëüê³ êóôëÿ¢, äûê êàæà ìíå
òàäû: àíó, Ìàðêà, çàñüïÿâàé ìíå ÷àãîñü äóøý¢íàãà. ß é ñüïÿþ.
Áÿðý ã³òàðó é ñüïÿâàå „Lomir zix iberbetn”. Íàïðûêàíöû ïåñüí³
ç-ïàä ñòàëà ïàäûìàåööà ï’ÿíû Þç³ê, ÿê ìîæà, òàí÷ûöü, ïîòûì
âûï³âàå ÷àðêó é çíî¢êó ïàäàå ïàä ñòîë.
Lomir zix iberbetn, iberbetn,
Vos štejtsu ba der tir?
Lomir zix iberbetn,
Kum arajn cu mir.
Lomir zix iberbetn, iberbetn,
Vos štejtsu ba majn fenster?
Lomir zix iberbetn,
Bist ba mir der šenster.
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Bronisława: Do Irlandii.
Marek: Aha, rozumiem. Najpierw do Irlandii, astamtąd niele−
galnie do Anglii. WAnglii można nieźle zarobić.
Bronisława: Nic się przed panem, szanowny Marku, nie uk−
ryje. Oto pierścionek. Proszę spojrzeć, jaki piękny.
Marek: (oglądając obrączkę) Jest wnienajlepszym stanie. Otu,
proszę spojrzeć, zadrapany kamień... Ale niech tam, wezmę ma−
jąc na względzie pani ciężką sytuację. Mogę pani zaproponować
10 złotych gotówką, albo 20 złotych wtowarze.
Bronisława: Amoże 15 gotówką?
Marek: Zgadzam się zuwagi na szacunek do pani męża, pana
Źmitra. Proszę bardzo, 15 złotych.
Bronisława: Dziękuję. Napiszę Źmitrowi opana dobroci, sza−
nowny panie Marku. (Wychodzi.)
Marek (oglądając pierścionek): Ten drogocenny kamień jest jak
życie. Każdy szlif inaczej odbija światło, każdy lśni swoim bla−
skiem, albo nie ma go wogóle. Każdy ma swój kolor, swój od−
cień, zależny od promieni słońca. Wystarczy trochę obrócić ka−
mień iwszystko się zmienia, nabiera innego wyglądu ikształtu.
Tak samo jest zludźmi. Nigdy nie wiadomo, czego się można po
nich spodziewać... Rahojsza, uczył się gdzieś wEuropie. Skoń−
czył nauki... Pracuje wnaszej szkole. Boże, mój Boże. AŹmicier
niech jedzie, popracuje, może trochę zarobi. Nie był częstym goś−
ciem wmojej karczmie. Przyjdzie, zamówi piwo isiedzi. Po kil−
ku kuflach zwykł mawiać: no, Marek, zaśpiewaj coś „sercaszczy−
pacielnoje”. Śpiewałem .
Bierze gitarę iśpiewa „Lomir zix iberbetn”. Pod koniec piosenki spod
stołu wstaje pijany Józik, próbuje tańczyć, wypija kieliszek iznów pa−
da pod stół.
Lomir zix iberbetn, iberbetn,
Vos štejtsu ba der tir?
Lomir zix iberbetn,
Kum arajn cu mir.
Lomir zix iberbetn, iberbetn,
Vos štejtsu ba majn fenster?
Lomir zix iberbetn,
Bist ba mir der šenster.
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Lomir zix iberbetn, iberbetn,
Štel dem samovar,
Lomir zix iberbetn,
Zaj že nit kejn nar.
Lomir zix iberbetn, iberbetn,
Kojf apomarancn
Lomir zix iberbetn,
Lomir gejen tancn.
Lomir zix iberbetn, iberbetn,
Genug šejn zajn vi gejrim,
Lomir zix iberbetn,
Lomir zajn xavejrim.
Lomir zix iberbetn, iberbetn,
Vos štejtsu ba der tir?
Lomir zix iberbetn,
Kum arajn cu mir.

11. Õàòà Êîñòêà¢
Áðàí³ñëàâà çüá³ðàåööà ãàòàâàöü êàâó. Ñòàâ³öü íà ñòîë ³ìáðûê, ìëûíîê. Ïà÷ûíàå ìàëîöü êàâó.
Çüì³öåð (ñà ñêëåïó): Áðîíÿ, ö³ ïðûõîäç³¢ Ë³ñòàíîøà?
Áðàí³ñëàâà: Íå, ø÷ý íå ïðûõîäç³¢.
Çüì³öåð: À òû äçå õàäç³ëà?
Áðàí³ñëàâà: Õàäç³ëà ïà öóêàð.
Çüì³öåð: À øòî ¢âîãóëå ÷óâàöü?
Áðàí³ñëàâà: Øòî ÷óâàöü, øòî ÷óâàöü... Ðàãîéøà âÿðíó¢ñÿ. Âÿðíó¢ñÿ é àäðàçó ¢ øêîëó. Õà÷ó, êàæà, äçåòàê âó÷ûöü.
Çüì³öåð: Ðàãîéøà âÿðíó¢ñÿ?
Áðàí³ñëàâà: Ðàãîéøà âÿðíó¢ñÿ. Ãàâîðûöü íåÿê ñüìåøíà, àñîáíûÿ ñëîâû ïà-íÿìåöêó, à òàê, çáîëüøàãà, ïà-íàøàìó. Ïðûåõà¢ ïàýëåãàíöêó àïðàíóòû, ïàñÿë³¢ñÿ ¢ ñòàðîé õàöå, øòî àä ÿãîíàãà áàöüê³
çàñòàëàñÿ. Íó, âåäàåø, çà êàñüö¸ëàì?
Çüì³öåð: Ö³ òû çü ³ì ãàâàðûëà?
Áðàí³ñëàâà: ß íå ãàâàðûëà, à ëþäç³ ãàâàðûë³ ³ ìíå ïåðàêàçàë³.

60

Lomir zix iberbetn, iberbetn,
Štel dem samovar,
Lomir zix iberbetn,
Zaj že nit kejn nar.
Lomir zix iberbetn, iberbetn,
Kojf apomarancn
Lomir zix iberbetn,
Lomir gejen tancn.
Lomir zix iberbetn, iberbetn,
Genug šejn zajn vi gejrim,
Lomir zix iberbetn,
Lomir zajn xavejrim.
Lomir zix iberbetn, iberbetn,
Vos štejtsu ba der tir?
Lomir zix iberbetn,
Kum arajn cu mir.

11. Dom Kostków
Bronisława przygotowuje się do zaparzenia kawy. Stawia na stół
imbryk, młynek. Miele kawę.
Źmicier: (z piwnicy) Broniu, przychodził Listonosz?
Bronisława: Nie, jeszcze go nie było.
Źmicier: Agdzie ty chodziłaś?
Bronisława: Chodziłam po cukier.
Źmicier: Aco tam słychać?
Bronisława: Co słychać, co słychać... Rahojsza wrócił. Wrócił
iod razu do szkoły. Chcę, mówi, dzieci uczyć.
Źmicier: Rahojsza wrócił?
Bronisława: Rahojsza wrócił. Tak śmiesznie mówi, niektóre
słowa po niemiecku, atak, to po naszemu. Przyjechał elegancko
ubrany, mieszka wstarej chacie, po ojcu. No wiesz, za kościołem.
Źmicier: Rozmawiałaś znim?
Bronisława: Nie rozmawiałam, ale ludzie rozmawiali iopo−
wiadali.
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Çüì³öåð: Íó, à øòî ïðà ìÿíå ëþäç³ ãàâîðàöü?
Áðàí³ñëàâà: À í³÷îãà íå ãàâîðàöü. ß ñêàçàëà, øòî òû íà çàðîáê³ ïàäà¢ñÿ, ³ ¢ñ¸.
Çüì³öåð: Íåøòà òû, Áðîíÿ, õëóñ³ø. Íÿ ìîæà áûöü, êàá í³õòî
ìà³ì çüí³êíåíüíåì íå çàö³êàâ³¢ñÿ.
Áðàí³ñëàâà: À êàìó òû, àïðî÷ ìÿíå òóò ïàòðýáíû?. Í³êîìó!
Òû, Çüì³öåð, íà öýëûì ñüâåöå í³êîìó, àïðî÷ ìÿíå, íå ïàòðýáíû.
Ïà¢çà.
Áðàí³ñëàâà: Çüì³öåð!
Ö³øûíÿ.
Áðàí³ñëàâà: ×óåø, Çüì³öåð! Âûëàçü! Íó, ïàëàÿë³ñÿ äûé ãîäçå.
Âûëàçü!
Çüì³öåð: Íÿ âûëåçó.
Áðàí³ñëàâà: Âûëàçü, ÿ öÿáå êàâàé ïà÷àñòóþ.
Çüì³öåð: Íå õà÷ó ÿ òâà¸é êàâû. Òû ìíå æûöüö¸ ïàëàìàëà. Øòî
ÿ öÿïåðàêà ëþäçÿì ñêàæó, êàë³ âûëåçó? Øòî ìÿíå æîíêà ¢ ñêëåïå òðûìàëà? Ìÿíå, âàÿêó àáñòðàëÿíàãà!
Áðàí³ñëàâà: Çüì³öåð! ß òàáå êàæó, âûëàçü!
Çüì³öåð: Íÿ âûëåçó. Ëåïø ó ñêëåïå ïàìåðö³, ÷ûìñÿ ãàíüáó
ïåðàæûâàöü.
Áðàí³ñëàâà: Íó, òàäû ñÿäç³.
Ñòóê ó äçüâåðû. Çàõîäç³öü Ïàëÿ¢í³÷û.
Ïàëÿ¢í³÷û: Äçåíü äîáðû. øàíî¢íàÿ ïàí³ Áðàí³ñëàâà.
Áðàí³ñëàâà (íýðâîâà êðóö³öü ðó÷êó êàâàìîëê³): Äçåíü äîáðû,
ïàí Ïàëÿ¢í³÷û.
Ïàëÿ¢í³÷û: Âîñü äàâåäà¢ñÿ àä Ìàðê³, øòî ìóæ âàø çüåõà¢ çà
ìÿæó íà çàðîáê³. Âûðàøû¢ çàéñüö³ äà âàñ, ïàäòðûìàöü.
Áðàí³ñëàâà: Äçÿêóþ, àëå ìíå âàøàÿ äàïàìîãà íå ïàòðýáíàÿ.
Ïàëÿ¢í³÷û: À ÿ âîñü ïðûí¸ñ âàì êðûõó â³òàì³íà¢ ñà ñâà¸é
õàòíÿé àðàíæýðý³. ×àñòóéöåñÿ, êàë³ ëàñêà. (Âûêëàäàå íà ñòîë áàíàíû äû àïýëüñ³íû.)
Áðàí³ñëàâà (ñüö³øâàþ÷û ãîëàñ): Âû ìÿíå áýñüö³öå, ïàí Ïàëÿ¢í³÷û. Ìîæà êóáà÷àê êàâû?
Ïàëÿ¢í³÷û: Ç çàäàâàëüíåíüíåì, ïàí³ Áðàí³ñëàâà. ² ÿø÷ý, äàçâîëüöå çàïðàñ³öü âàñ ó íàñòóïíóþ ñûáîòó äà ìÿíå íà ³ìïðýçó.
Áðàí³ñëàâà (øýïòàì): Òî ïà÷àêàéöå, êàë³ ëàñêà, íà âýðàíüäçå,
áóäçåì ï³öü êàâó íà ñüâåæûì ïàâåòðû.
Ïàëÿ¢í³÷û âûõîäç³öü. Çüì³öåð ãðóêàå ñà ñêëåïó.
Áðàí³ñëàâà: Øòî çäàðûëàñÿ?
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Źmicier: No, aco omnie ludzie mówią?
Bronisława: Nic nie mówią. Powiedziałam, że pojechałeś na
zarobki, ot iwszystko.
Źmicier: Coś ty Broniu oszukujesz. To niemożliwe, żeby nikt
nie zainteresował się moim zniknięciem.
Bronisława: Akomu ty jesteś potrzebny, oprócz mnie? Nikomu! Ty
Źmicier na całym świecie nikomu nie jesteś potrzebny, oprócz mnie.
Pauza.
Bronisława: Źmicier!
Cisza.
Bronisława: Słyszysz, Źmicier! Wyłaź! No, pokłóciliśmy się
iwystarczy. Wyłaź!
Źmicier: Nie wylazę.
Bronisława: Wyłaź, zrobiłam kawę.
Źmicier: Nie chcę twojej kawy. Złamałaś mi życie. Co ja po−
wiem ludziom, jak wylazę? Że żona trzymała mnie wpiwnicy?
Mnie, doświadczonego żołnierza!
Bronisława: Źmicier! Mówię ci, wyłaź!
Źmicier: Nie wylazę. Wolę umrzeć wpiwnicy, niż znosić hańbę.
Bronisława: No to siedź!
Stukanie do drzwi. Wchodzi Myśliwy.
Myśliwy: Dzień dobry szanowna pani Bronisławo.
Bronisława: (nerwowo kręci rączką od młynka do kawy) Dzień
dobry panie Myśliwy.
Myśliwy: Właśnie dowiedziałem się od Marka, że pani mąż
wyjechał za granicę na zarobki. Postanowiłem przyjść, podtrzy−
mać panią na duchu.
Bronisława: Dziękuję, ale nie potrzebuję pańskiej pomocy.
Myśliwy: Przyniosłem pani trochę witamin ze swojej domo−
wej oranżerii. Proszę się poczęstować. (Wykłada na stół banany ipo−
marańcze.)
Bronisława: (ściszonym głosem) Rozpieszcza mnie pan, panie
Myśliwy. Może kubek kawy?
Myśliwy: Zprzyjemnością, pani Bronisławo. Pozwolę sobie
również zaprosić panią do siebie na imprezę wnastępną sobotę.
Bronisława: (szeptem) Proszę poczekać na werandzie, wypije−
my kawę na świeżym powietrzu.
Myśliwy wychodzi. Źmicier stuka.
Bronisława: Oco chodzi?
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Çüì³öåð: Õòî òàì ïðûõîäç³¢?
Áðàí³ñëàâà: Ë³ñòàíîøà ãàçýòû ïðûíîñ³¢.
Çüì³öåð: À ÷àìó ÿ äàãýòóëü òûõ ãàçýòà¢ íÿ áà÷û¢?
Áðàí³ñëàâà: Áóäçåø àòðûìë³âàöü ïðýñó ðàç íà ìåñÿö.
Çüì³öåð: Áðîíÿ! Àä÷ûí³!
Áðàí³ñëàâà: Ñÿäç³!
Áÿðý òàöó çü ³ìáðûêàì äû êóáêàì³. Âûõîäç³öü ç ïàêîþ. Ïðàç
õâ³ë³íó âÿðòàåööà íàçàä ç òîé æà òàöàé.
Ñûéøî¢, íå äà÷àêà¢øûñÿ êàâû... (Ó áîê ñêëåïó.) À ¢ñ¸ ç-çà ãýòàãà...
Ñÿäàå. Íàë³âàå ñàáå êàâó. Áÿðý ã³òàðó é ñüïÿâàå „Ìîé ïàëÿ¢í³÷û”.
Ïàëÿ¢íi ÷û òû ìîé, ïàëÿ¢íi ÷û,
Õîäçi ø òû ïà ëÿñîõ ìàëÿ¢íi ÷ûõ,
Õîäçi ø òû ïà ïàë¸õ âåðàñîâûõ,
Àáìi íàþ÷û â¸ñêi äû ñ¸ëû.
Aïðûõîäçi ø íà õóòàð ìîé çðýäêó
I ñòài ø, íi áû ñëóï, íà ïàäâîðêó.
Ìîæà, òû ¢ ìÿíå çàêàõà¢ñÿ?
Ìîæà, òû çàáëóêà¢ íàäâÿ÷îðêàì?
Ïàëÿ¢íi ÷û òû ìîé, ïàëÿ¢íi ÷û,
Òû íÿ ñòîé, ÿê òîé ñëóï, íà ïàäâîðêó,
Ïàãëÿäçi íà ìÿíå, ÿêà ñüëi ÷íà,
Ïðûíÿñi ìíå çëîòó âàâ¸ðêó.
Ïðûíÿñi òû ìíå çëîòó âàâ¸ðêó,
Óïàëþé òû ìíå ñðýáíó ëi ñi öó,
ß ïàøûþ øûêî¢íàå ôóòðà,
Àïðàíó i ïàåäó ¢ ñòàëi öó.
Àõ Âàðøàâà ìàÿ, àõ, ñòàëi öà,
Áóäó òàì áàëÿâàöü, âåñÿëi ööà,
Áóäó ¢ ôóòðû ñâài ì êðàñàâàööà,
I íà ñàíêàõ ó Ëàçåíêàõ êàòàööà.
Áóäó ÿ ÷àñòàâàööà øàìïàíàì,
Áóäó ñëóõàöü íàêöþðíû Øàïýíà
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Źmicier: Kto to był?
Bronisława: Listonosz, przyniósł gazety.
Źmicier: Adlaczego ja ich nie widzę?
Bronisława: Prasę będziesz dostawać raz wmiesiącu.
Źmicier: Bronia! Otwórz!
Bronisława: Cicho siedź!
Bierze tacę zimbrykiem ikubkami. Wychodzi zpokoju.
Wraca po chwili ztą samą tacą.
Bronisława: Wyszedł, nie doczekał się kawy... (W stronę piwni−
cy.) A wszystko przez tego...
Siada. Nalewa sobie kawy. Bierze gitarę iśpiewa „Mój myśliwy”.
Drogi panie Myśliwy, Myśliwy...
Czemu błąkasz się pan nieszczęśliwy?
Czemu mijasz wrzosowe polany?
Czemu chodzisz jak ten obłąkany?
Atu do mnie przychodzisz tak rzadko,
Stoisz wciąż, niby słup, na podwórku
Może kochasz się we mnie po cichu?
Może, zbłądzisz tu letnim wieczorkiem?
Drogi panie Myśliwy, Myśliwy...
Nie stój pan, jak ten słup, na podwórku
Popatrz na mnie, ja jestem tak piękna,
Proszę, przynieś mi złotą wiewiórkę.
Przynieś, proszę, mi złotą wiewiórkę
Iupoluj mi srebrną lisicę,
Sprawię sobie szykowne futerko,
Właśnie wnim chcę odwiedzić stolicę.
Ach wWarszawie, ach wmojej stolicy
Będę hulać nie myśląc oniczym,
Będę wfutrze urządzać parady,
Przez Łazienki saniami przejadę.
Będę smutek zapijać szampanem,
Będę słuchać Chopina do rana,
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Áóäó ÿ çàáà¢ëÿööà, à ðàíà
ß âÿðíóñÿ ¢ ö¸ìíû çàñüöåíàê.
Ïàëÿ¢íi ÷û òû ìîé, ïàëÿ¢íi ÷û,
Õîäçi ø òû ïà ëÿñîõ ìàëÿ¢íi ÷ûõ,
Õîäçi ø òû ïà ïàë¸õ âåðàñîâûõ,
Íó, ÷àìó æ òû òàêi íåâÿñ¸ëû?
Ïàãëÿäçi íà ìÿíå, ÿêà ñüëi ÷íà
Ïàëÿ¢íi ÷û òû ìîé, ïàëÿ¢íi ÷û.

12. Õàòà Ðàãîéøû
Íåêàëüê³ çàøêë¸íûõ øàôà¢. Ñòîë ç êîëüáàì³, ðýòîðòàì³, ïðûëàäàì³ äëÿ ýëåêòðû÷íûõ äîñüëåäà¢ ³ ã.ä. Íàñòà¢í³ê Ðàãîéøà,
ÿãîíûÿ âó÷í³ Ðàìàí ³ Ì³õàñü ðàçâó÷âàþöü „Ñüíåæàíü, ñòóäçåíü,
ëþòû”.
Ïðûéäçå çi ìà, i Ñüíåæàíü
Ëi ñüöå çàâàëi öü ñüíåãàì,
Ìû àäñüâÿòêóåì ðàçàì
Áîæàå Íàðàäæýíüíå.
Ö¸ìíà-çÿë¸íû âîäàð
Áóäçå àä åëêi ¢ äîìå,
Ðàíi öàé ïðûéäçå Ñòóäçåíü
I çüìåíi ööà íóìàð ãîäó.
Õàëîäíà çðîái ööà ¢ õàöå,
Áî Ëþòû ïà÷íå ëþòàâàöi ,
Ãðóêàööà ¢ âîêíû i äçüâåðû
Ñà çëîñüöi , øòî ¸í êàðîòêi .
Ñüíåæàíü, Ñòóäçåíü i Ëþòû
Ñüíåãàì, ñüöþæàé i ë¸äàì
Áóäóöü ïñàâàöü íàñòðîé íàì
I âóøû áóäóöü ìàðîçi öü.
À ìû ïàâûöÿãâàåì ç øàôû
Øàëi êi, øâýäðû, ïàëü÷àòêi ,
Øêàðïýòêi ç àâå÷àå âî¢íû,
Ç³ìîâûÿ ïàëi òîíû.
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Będę bawić się, mój miły panie,
Do powrotu wswój ciemny zaścianek.
Drogi panie Myśliwy, Myśliwy...
Czemu błąkasz się pan nieszczęśliwy?
Czemu mijasz wrzosowe polany?
Czemu chodzisz jak ten obłąkany?
Popatrz na mnie, ja jestem tak piękna,
Drogi panie Myśliwy, Myśliwy...

12. Dom Rahojszy
Kilka przeszklonych szaf. Stół zkolbami, retortami, przyrządami
do doświadczeń elektrycznych itd. Nauczyciel Rahojsza ijego uczniowie
Roman iMichał uczą się piosenki „Grudzień, styczeń, luty”.
Nadejdzie zima, iGrudzień
Liście zasypie śniegiem
Ibędziemy świętować
Boże Narodzenie.
Ciemno−zielony zapach
Przyniesie do domu choinka
Arano przyjdzie Styczeń
Izmieni się numer roku.
Zagości zimno wmieszkaniu,
Bo Luty rozpocznie władanie,
Zastuka do drzwi iokien
Ze złości, bo jest najkrótszy.
Grudzień, Styczeń iLuty
Śniegiem, chłodem ilodem
Będą psuć dobry nastrój
Iuszy będą nam mrozić.
Amy powyciągamy zszafy
Szaliki, swetry, skarpety,
Wszystko to zowczej wełny
Iciepłe kalesony,
Ciepło się ubierzemy
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Ìû àïðàíåìñÿ ö¸ïëà,
Õàé òàäû íàñ ìàðîçi öü,
Êàëi òîëüêi âîïðàòêó ãýòóþ
Ìîëü ÿø÷ý íå ïàæýðëà,
Êàëi òîëüêi ãýòóþ âîïðàòêó
ßø÷ý íå ïàæýðëà ìîëü!
Õëîïöû ïà¢òàðàþöü àäíó ³ òóþ æ ìóçû÷íóþ ôðàçó. Ðàãîéøà ¢âàæë³âà ñëóõàå é ðîá³öü çà¢âàã³. Íà ïàäëîçå àä÷ûíÿåööà âå÷êà ñêëåïó, àäòóëü ïàêàçâàåööà ãàëàâà Çüì³öåðà. Óñå ïðûñóòíûÿ ïàëîõàþööà.
Ðàãîéøà: Õòî âû ¸ñüöü ³ øòî âàì òóò òðýáà?!
Çüì³öåð: Çäàðî¢, Ôðýäçÿ! Äàé õóò÷ýé ïàïÿðîñêó!
Ðàãîéøà: Íÿ ìàþ ãîíàðó âàñ âåäàöü. Øòî âû ðîá³öå ¢ ìà³ì
ñêëåïå? ßê òóäû çàáðàë³ñÿ? ×àìó ¢âàõîäç³öå ¢ ïàêîé áÿç ñòóêó?
Çüì³öåð: Äû ãýòà æ ÿ, Çüì³öåð Êîñòêà. Ïðûéøî¢ ç òàáîé ïàãàâàðûöü.
Ì³õàñü: Ïàí íàñòà¢í³ê! Çüì³öåð Êîñòêà çüåõà¢ çà ìÿæó íà çàðîáê³! Ãýòà ÿãîíû ïðûâ³ä, ðàòóé ìÿíå Áîæà.
Ðàãîéøà: Ïðûâ³ä — ãýòà âåëüì³ ö³êàâà ç ïóíêòó ãëåäæàíüíÿ
íàâóê³. Äàâàéöå ÿãî çëîâ³ì ³ ïàñïðàáóåì çðàçóìåöü ÿãîíóþ ô³çû÷íóþ ïðûðîäó. Òîëüê³ àñüöÿðîæíà, ¸í, â³äàöü, êðîõê³. (Ñüìÿåööà.)
Çüì³öåð: Òû øòî, Ðàãîéøà, çäóðíå¢? Êàæó òàáå: ãýòà ÿ, Çüì³öåð
Êîñòêà. Òóò òàêàÿ ñïðàâà. Í³êóäû ÿ íå çüÿæäæà¢, à ñÿäçå¢ ¢âåñü
ãýòû ÷àñ äîìà, ó ñêëåïå, àäêóëü ïðàêàïà¢ äà òâà¸é õàòû ïàäçåìíû
õîä, êàá ïðûéñüö³ ïàâ³òàööà, ïàãàâàðûöü.
Ðàãîéøà: Äûê ãýòà òû, Çüì³öåð Êîñòêà?
Çüì³öåð: Ïý¢íà æ ÿ, êàá ìíå ïðàâàë³ööà!
Ðàìàí: Íå êàæûöå òàê, äçÿäçüêà Çüì³öåð, à òî é ñàïðà¢äû
ïðàâàë³öåñÿ.
Ðàãîéøà: Íó, äûê ÷àãî ñòà³ø íà ïàðîçå? Âûö³ðàé íîã³ é çàõîäçü ó õàòó. Ó ìÿíå ïàðàäàê.
Çüì³öåð âûëàç³öü ñà ñêëåïó.
Ðàãîéøà: Ãýòà ìàå âó÷í³ — Ì³õàñü ³ Ðàìàí. Çäîëüíûÿ õëîïöû,
À ãýòà ñÿáðà ìàéãî äçÿö³íñòâà, Çüì³öåð Êîñòêà. Íó, äûê øòî ïðûìóñ³ëà öÿáå, äàðàã³ Çüì³öåð, ïðàéñüö³ ãýòê³ íÿë¸ãê³ é äîñûöü àðûã³íàëüíû øëÿõ äà ìàéãî äîìó? (Ñüìÿåööà.)
Çüì³öåð: Äû ÿ, âî, ÿê ïà÷ó¢, øòî òû âÿðíó¢ñÿ, äûê àäðàçó
ïàäóìà¢: òðýáà ñóñòðýööà. ïàãàâàðûöü. Ñòîëüê³ ðîçíàãà çà ãýòû ÷àñ
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Niech sobie teraz mrozi,
Oile naszej ciepłej odzieży
Nie załatwił jeszcze mol.
Oile ciepłej naszej odzieży
Do tej pory nie zeżarł mol!
Chłopcy powtarzają tę samą frazę. Rahojsza słucha uważnie, wtrą−
ca swoje uwagi. Otwiera się wieko piwnicy wpodłodze, wysuwa się stam−
tąd głowa Źmitra, strasząc wszystkich obecnych.
Rahojsza: Kim pan jest iczego pan tu szuka?!
Źmicier: Bądź zdrów, Fredek! Daj szybciej papierosa!
Rahojsza: Nie znam pana. Co pan robi wmojej piwnicy?
Skąd pan się tam wziął? Dlaczego wchodzi pan bez pukania do
pokoju?
Źmicier: To przecież ja, Źmicier Kostka. Przyszedłem po−
gadać.
Michał: Pan nauczyciel! Źmicier Kostka wyjechał za granicę
na zarobki! To jakaś zjawa, ratuj mnie Boże.
Rahojsza: Zjawa — to bardzo ciekawe znaukowego punktu
widzenia. Dawajcie złapiemy ją ispróbujemy wyjaśnić jej obec−
ność. Tylko ostrożnie, bo może być krucha. (Śmieje się.)
Źmicier: Zgłupiałeś, Rahojsza? Mówię ci: to ja, Źmicier Kost−
ka. Nigdzie nie wyjeżdżałem, siedziałem przez cały czas wdomu,
wpiwnicy. Przekopałem podziemne przejście do twego domu, że−
by się ztobą spotkać, porozmawiać.
Rahojsza: Ty naprawdę jesteś Źmicier Kostka?
Źmicier: Pewnie że ja, niech skonam!
Roman: Nie mówcie tak, panie Źmitrze, bo naprawdę sko−
nacie.
Rahojsza: No, co tak stoisz wprogu? Wycieraj nogi iwchodź
do mieszkania. Mam tu porządek.
Źmicier wychodzi zpiwnicy.
Rahojsza: To moi uczniowie — Michał iRoman. Zdolni chłop−
cy. Ato mój kolega zdzieciństwa Źmicier Kostka. No powiedz,
co cię zmusiło, drogi Źmitrze, dotrzeć do mego domu tą ciężką
ioryginalną drogą? (Śmieje się.)
Źmicier: Jak tylko usłyszałem, że wróciłeś, od razu pomyśla−
łem: trzeba spotkać się, porozmawiać. Tyle zdarzyło się, że trud−
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àäáûëîñÿ, øòî àäðàçó ¢ñÿãî ³ íå ðàñïàâÿäçåø. ß, ìîæà, ïàæûâó
¢ öÿáå äçåíü-äâà, ö³ øòî?
Ðàãîéøà: Êàë³ ëàñêà, áóäó òîëüê³ ðàäû. Áóäçåø ìà³ì àñûñòýíòàì.
Çüì³öåð: Òî äàé æà æ, Ôðýäçÿ ïàïÿðîñêó, ñòî ãàäî¢, çäàåööà íå ïàë³¢!
Ðàãîéøà äàå Çüì³öåðó ïàïÿðîñó é ïðûïàëüâàå.
Ðàãîéøà: Õëîïöû, âåëüì³ ïðàøó çàõî¢âàöü òàÿìí³öó. Íà ñ¸íüíÿ, â³äàöü øòî, óñ¸. Äà ïàáà÷ýíüíÿ.
Õëîïöû ðàçüâ³òâàþööà, ñûõîäçÿöü.
Çüì³öåð (çàöÿãâàþ÷ûñÿ): Äû âåäàåø, Ôðýäçÿ, ñîðàìíà ñêàçàöü,
çóñ³ì ìàÿ Áðîíÿ çäóðíåëà. Õàöå¢ ÿ ïàäàööà, ÿê òû, ó Ý¢ðîïó —
ñüâåò áåëû ïàãëÿäçåöü, à ÿíà ïàäìàíàì ìÿíå ó ñêëåï çàìàí³ëà
é òàìàêà òðûìàå ïàä çàìêîì, ÿê íåéêàãà âàð’ÿòà ö³ çëîäçåÿ. Àðûøòàíò âà ¢ëàñíûì äîìå!
Ìà¢÷àöü.
Ðàãîéøà: Âî ÿê áûâàå! Ìîæà, Çüì³öåð, ÿå ýëåêòðû÷íàñüöþ
ëÿñíóöü?
Çüì³öåð: Íå, íå, í³ ¢ ÿê³ì ðàçå! Òîëüê³ íå çàáîéñòâà! Òðýáà ÿå
íåÿê ïà-ö³õó, ïà-ì³ðíàìó àáÿñøêîäç³öü.
Ðàãîéøà: Íýé-òðà-ë³-çà-âàöü.
Çüì³öåð: Âî-âî. Õàé áû ÿíà êóäû-íåáóäçü çüåõàëà, õàé áû ÿå
õòîñüö³ çàáðà¢ êóäû ïàäàëåé. Õàé áû ÿíà çüí³êëà íàçà¢ñ¸äû.
Ðàãîéøà: Ö³øýé, Çüì³öåð. ö³øýé. Ñïàêàéíåé. Ìàþ ÿ àäíó ³äýþ.
(Ïàäûõîäç³öü äà øàôû ç êàëåêöûÿé ì³íýðàëà¢.) Òðûìàé âîñü
ãýòà (äàå Çüì³öåðó êàìåíü).
Çüì³öåð: Ôðýäçÿ, ÿ æ ñêàçà¢: áåç çàáîéñòâà.
Ðàãîéøà: Òðûìàé, òðûìàé, Çüì³öåð. Âàçüì³ ãýòà ³ ñëóõàé äàëåé
óâàæë³âà...
Çàöÿìíåíüíå.

13. Õàòà Àäýëüê³
Ë¸ëåê ñÿäç³öü çà ñòàëîì ïàáà÷ ç Àäýëüêàþ ³ ñüïÿâàå ïåñüíþ
„Àäýëüêà”
Ó ñóáîòó-íÿäçåëüêó
Àïðàíóñÿ ïðûñòîéíà,
Àïðàíó êàìi çýëüêó
I êàøóëþ ç áàâî¢íû,
Íàâÿæó ñi íi ãàëüøòóê
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no od razu wszystko opowiedzieć. Może pomieszkam uciebie
dzień, czy dwa?
Rahojsza: Bardzo proszę, będzie mi miło. Będziesz moim asys−
tentem.
Źmicier: To daj Fredziu papierosa, czuję się, jakbym nie palił
sto lat!
Rahojsza częstuje Źmitra papierosem, przypala.
Rahojsza: Chłopcy, bardzo proszę zachowajcie to wtajemni−
cy. Na dzisiaj wszystko. Do widzenia.
Chłopcy żegnają się iwychodzą.
Źmicier: (zaciągając się) Wiesz, Fredziu, wstyd mówić, moja
Bronia zupełnie zgłupiała. Chciałem, jak ity, pojeździć po Euro−
pie — świat zobaczyć, aona podstępem zamknęła mnie wpiwni−
cy itrzyma tam pod kluczem jak jakiegoś wariata albo złodzieja.
Więzień we własnym domu!
Milczą.
Rahojsza: Bywa itak! Amoże ją, Źmicier, popieścić prądem?
Źmicier: Nie, nie, wżadnym razie! Tylko nie morderstwo! Trze−
ba ją jakoś po cichu, bez walki unieszkodliwić.
Rahojsza: Zne−ut−ra−li−zo−wać.
Źmicier: O−to−to. Niech wyjedzie gdziekolwiek, niech ktoś ją
najdalej zabierze. Niech zniknie na zawsze.
Rahojsza: Ciszej, Źmicier, ciszej. Spokojnie. Mam pewien po−
mysł. (Podchodzi do szafy zkolekcją minerałów.) Bierz to. (daje Źmi−
trowi kamień.)
Źmicier: Fredziu, powiedziałem przecież, żadnych morderstw.
Rahojsza: Bierz, bierz. Weź to isłuchaj uważnie...
Zaciemnienie.

13. Dom Adelki
Za stołem siedzą obok siebie Lolek iAdelka. Lolek śpiewa piosenkę
„Adelka”.
Awsobotę, niedzielę
Włożę ubiór odświętny,
Włożę swą kamizelkę
Ikoszulę zbawełny,
Krawat zwiążę pod szyją,
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I ïàéäó äà Àäýëüêi ,
Êàá ¢ ÿå òàâàðûñòâå
Çàçi ðíóöü ó áóòýëüêó.
Òðàé-ëÿ-ëÿ-ëÿ-ëÿ
Ó ñóáîòó-íÿäçåëüêó,
Òðàé-ëÿ-ëÿ-ëÿ-ëÿ
Çàçi ðíóöü ó áóòýëüêó.
À ¢ áóòýëüöû íà äíå
×îðò ðàãàòû æûâå
I ïàêàçâàå ìíå
Àäìûñëîâûÿ äóëi .
Çãi íü, íÿ÷ûñüöi ê ðàãàòû,
Íå ïàãàíü ìà¸ ñüâÿòà,
Ø÷ý êðûõó ïàãàñüöþþ
Ó Àäýëü÷ûíàé õàöå.
Âûï’þ ÷àðêó, äðóãóþ,
Çüåì êàïóñòû ç ñàðäýëüêàé
Çàñüïÿâàþ, à ïîòûì
Ïàöàëóþ Àäýëüêó.
Òðàé-ëÿ-ëÿ-ëÿ-ëÿ
Ïàöàëóþ Àäýëüêó,
Òðàé-ëÿ-ëÿ-ëÿ-ëÿ
Ó ñóáîòó-íÿäçåëüêó.
Àõ, Àäýëüêà, Àäýëÿ,
Íå Õðûñüöi íà, íÿ Ãýëÿ,
Íå Àëüæáåòà, à òû
Äà ñàìîå òðóíû
Áóäçåø ó ñýðöû ìài ì
Íàçà¢ñ¸äû.
Ë¸ëåê: Ïàñüëÿ òàãî, äàðàãàÿ ìàÿ Àäýëüêà, ÿê áðàò ìîé Áàëÿñëà¢
ïàéøî¢ íà ïàâûøýíüíå, í³êîãà ðîäíàãà ¢ ìÿíå, àïðî÷ öÿáå, òóò
íå çàñòàëîñÿ. Ñêàæû, êàë³ ëàñêà, ö³ ïîéäçåø çà ìÿíå?
Àäýëüêà: ×àãî ïûòàåñüñÿ? Ö³ íÿ âåäàåø, Ëåñëà¢, ÿê ÿ öÿáå
êàõàþ?
Ë¸ëåê: Òàäû ïðûéìàþ äýöûçûþ — ïðàçü ìåñÿö ãóëÿåì âÿñåëüëå, à ¢ íàñòóïíóþ ñûáîòó åäçåì êóïëÿöü øëþáíûÿ ïÿðñüö¸íê³
é ³íøûÿ àêñýñóàðû.
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Pójdę do mej Adelki,
Żeby wjej towarzystwie
Zajrzeć na dno butelki.
Traj−la−la−la−la
Awsobotę, niedzielę,
Traj−la−la−la−la
Zrobię łyka zAdelą.
Awbutelce, gdzie dno
Mieszka diabeł, ho, ho
Ipokazuje mi
Figi jedna za drugą.
Zgiń, nieszczęsna przynęto,
Nie zatruwaj mi święta,
Jeszcze trochę pogoszczę
Wchacie mojej Adelki.
Łyknę parę kielichów,
Zjem kapustę, serdelki,
Będę śpiewać, apotem
Skradnę całus Adelki.
Traj−la−la−la−la
Skradnę całus Adeli,
Traj−la−la−la−la
Gdy doczekam niedzieli.
Ach, Adelka, Adela,
Nie Krystyna, nie Hela,
Nie Elżbieta, aty
Aż do końca mych dni,
Wsercu moim na dnie
Już na zawsze.
Lolek: Po tym, moja droga Adelko, jak mój brat Bolesław objął
wyższe stanowisko, nie mam tu, oprócz ciebie, nikogo bliskiego.
Powiedz, bardzo proszę, czy wyjdziesz za mnie?
Adelka: Po co pytasz? Czy nie wiesz, Lesławie, jak mocno cię
kocham?
Lolek: Podejmuję wtakim razie decyzję — za miesiąc będzie
wesele, awnastępną sobotę jedziemy kupić ślubne obrączki iin−
ne akcesoria.
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Àäýëüêà: Ìîé òû ñàêðýòíû àãåíò.
Àäýëüêà ê³äàåööà Ë¸ëåêó íà øûþ.

14. ²ìïðýçà ¢ Ïàëÿ¢í³÷àãà
Ïðûñóòí³÷àþöü: Ïàëÿ¢í³÷û, ÿãîíàÿ ïëÿìåíüí³öà Àë³öûÿ, Ñòàñü
Êîñòêà, Êàç³ê Ïÿñýöê³, äçüâå ñÿáðî¢ê³ Àë³öû³ ç Âàðøàâû (girl−sko−
uts), Ðàãîéøà, à òàêñàìà íåêàëüê³ ìÿñöîâûõ õëîëöà¢.
Ïàëÿ¢í³÷û (ãðóêàþ÷û â³äýëüöàì àá êåë³õ): Øàíî¢íûÿ ìàå, äàçâîëüöå àäðýêàìýíäàâàöü ³ ïàçíà¸ì³öü âàñ ñà ñâà¸é ïëÿìåíüí³öàé Àë³öûÿé, ñòóäýíòêàé Âàðøà¢ñêàå øêîëû àðòûñòû÷íàé, åéíûì³ êàëÿæàíêàì³ Ñõîëÿé äû Ñàá³íàé. À òàêñàìà ç ìà³ì äà¢í³ì ñòóäýíöê³ì ñÿáðàì ïàíàì Êàç³ìåðàì Ïÿñåöê³ì çü Â³ëüí³, ÿê³ ¸ñüöü ó çàõàïëåíüí³ àä
íàøûõ ëÿñî¢ äû ³íøûõ êðàÿâ³äà¢. Øàíî¢íûì æà íàøûì ãàñüöÿì
õà÷ó ðýïðýçýíòàâàöü íàøàå òóòýéøàå òàâàðûñòâà — ïàíà íàñòà¢í³êà
Ðàãîéøó ³ ÿãîíûõ ëåïøûõ âó÷íÿ¢ — Ðàìàíà ³ Ì³õàñÿ. Íó øòî æ,
ïàäûìåì ãýòûÿ êåë³õ³ çà ïðûñóòíûõ ³ ïðàøó äà ïà÷àñòóíêó.
Ãîñüö³ ïàäûìàþöü êåë³õ³.
Çàõîäç³öü Ë³ñòàíîøà.
Ë³ñòàíîøà: Ë³ñò ïîëåöîíû äëÿ ïàíà Ïÿñåöêàãà. Ïðàøó ðàñüï³ñàööà.
Ðàñêðûâàå ðýåñòàð, ïàäñàäæâàåööà äà Ïÿñåöêàãà çà ñòîë. Ïÿñåöê³ ÷ûòàå ë³ñò, ïîòûì ðâå ÿãî íà äðîáíûÿ êàâàëê³.
Ïÿñåöê³: Äçÿêóé, Ë³ñòàíîøà çà äîáðûÿ íàâ³íû.
Ë³ñòàíîøà: „Äçÿêóé” ó ÷àðêó íå íàëüåø.
Áÿðý áóòýëüêó, íàë³âàå ñàáå ãàðýëêó.
Ïÿñåöê³: Ïàí Ðàãîéøà, äàçâîïüöå çàïûòàööà, áî ÷ó¢ øìàò ðîçíàãà íàêîíò âàøàå íàâóêîâàå äçåéíàñüö³, ÷àìó ïàí ñÿäç³öü ó ãýòêàå
ãëóõàìàí³, ìàþ÷û âûá³òíûÿ çäîëüíàñüö³ ³ âûäàòíóþ àäóêàöûþ?
Ðàãîéøà: Ìàþ òóò äîñûöü âîëüíàãà ÷àñó íà ¢äàñêàíàëåíüíå
ñâà¸é âûíàõîäê³, õà-õà-õà, à òàêñàìà ìàã÷ûìàñüöü ïðàâîäç³öü ÿê³ÿ
çà¢ãîäíà ýêñïýðûìýíòû, õ³-õ³-õ³. À ãýòûÿ âî õëîïöû ìíå äàïàìàãàþöü.
Ë³ñòàíîøà: Âó÷îíû áÿç ïðàêòûê³ — øòî ï÷àëà áÿçü ì¸äó.
Ïÿñåöê³: Òàê-òàê. Ðàçóìåþ... À ö³ ìîæíà ïàçíà¸ì³ööà ç ïàíà
âûíàõîäêàé? Ìàþ ýâýíòóàëüíóþ ìàæë³âàñüöü äàïàìàã÷û ïàíó ç ðýàë³çàöûÿé ïðàåêòó ¢ âûòâîð÷àñüö³, ïàçíà¸ì³öü ç çàö³êà¢ëåíûì³ ãýòûì ëþäçüì³.
Ë³ñòàíîøà: Êàæà, ÿê âÿæà
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Adelka: Mój ty tajny agencie.
Adelka rzuca się Lolkowi na szyję.

14. Impreza uMyśliwego
Udział biorą: Myśliwy, jego kuzynka Alicja, Staś Kostka, Kazik Pia−
secki, dwie koleżanki Alicji zWarszawy (girl−skouts), Rahojsza oraz kilku
miejscowych chłopców.
Myśliwy: (stukając widelcem wszklankę) Szanowni zebrani, poz−
wólcie przedstawić ipoznać was zmoją kuzynką Alicją, student−
ką Warszawskiej Szkoły Artystycznej ijej koleżankami Scholą iSa−
biną oraz zmoim kolegą ze studiów panem Kazimierzem Piasec−
kim zWilna, który zachwyca się naszymi lasami ikrajobrazami.
Naszym szanownym gościom przedstawiam nasze tutejsze towa−
rzystwo — Pan nauczyciel Rahojsza ijego uczniowie — Roman
iMichał. No cóż, podnieśmy te kielichy za zdrowie tu obecnych,
zapraszam do poczęstunku.
Goście podnoszą kielichy.
Wchodzi Listonosz.
Listonosz: List polecony do pana Piaseckiego. Proszę się pod−
pisać.
Otwiera rejestr, przysiada się do Piaseckiego. Piasecki czyta list, po
czym rwie go na drobne kawałki.
Piasecki: Dziękuję Listonoszu za dobre wieści.
Listonosz: „Dziękuję” nie wlejesz do kieliszka.
Bierze butelkę. Nalewa sobie wódki.
Piasecki: Panie Rahojsza, pozwolę sobie zapytać, bo słysza−
łem wiele opana działalności naukowej, dlaczego siedzi pan wtej
głuszy, mając tak wybitne zdolności iświetną edukację?
Rahojsza: Tutaj mam dużo wolnego czasu na udoskonalenie
swojego wynalazku, cha−cha−cha, oraz możliwość przeprowadza−
nia potrzebnych eksperymentów, chi−chi−chi. Apomagają mi
wtym ci chłopcy.
Listonosz: Uczony bez praktyki — jak pszczoła bez miodu.
Piasecki: Tak−tak. Rozumiem... Aczy można poznać pana
wynalazek? Mogę ewentualnie pomóc panu wrealizacji pro−
jektu, wjego wykonaniu oraz poznać zzainteresowanymi tym
ludźmi.
Listonosz: Łże, jak szyje.
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Ðàãîéøà: Âÿë³ê³ äçÿêóé çà ïðàïàíîâó, õå-õå-õå, àëå ÿ ¢æî ìàþ
êàíòðàêò ç àäíîé íÿìåöêàé ô³ðìàé.
Ïÿñåöê³: Íÿìåöêàé? Ö³ ïàí íÿ ¸ñüöü îáûâàòýëåì ³ ïàòðû¸òàì
ñâàéãî êðàþ?
Ðàãîéøà: ß ¸ñüöü îáûâàòýëåì êðàþ çìàðëûõ, õ³-õ³-õ³. Äà òàãî æ êàíòðàêò áû¢ ïàäï³ñàíû ÿø÷ý ïàä ÷àñ ìà³õ ñòóäûÿ¢ ó Ðàòýðäàìå ¢ ïðàôýñàðà Øðàéáýíäðàõòà.
Àë³öûÿ: Ö³ âû ÷ûòàë³ ¢ àïîøí³ì íóìàðû „National Geogra−
phic” ïðà ýêñïýäûöûþ Øðàéáýíäðàõòà ¢ Òûáåò? Âåëüì³ ö³êàâà...
Ïàëÿ¢í³÷û: Ó íàñ òóò òàêñàìà àäáûâàþööà ö³êàâûÿ ïàäçå³.
Áàþñÿ ïàêàçàööà íÿñüö³ïëûì, àëå ÿ, íàðàøöå àòðûìà¢ æûöüöÿçäîëüíû, óñòîéë³âû ã³áðûä áóëüáû ç ðýäçüêàé. Öÿïåð ìû ìàåì íÿ
òîëüê³ áàãàòûÿ êðóõìàëàì êàìëÿïëîäû, àëå ³ êîìïëåêñ êàðûñíûõ
â³òàì³íà¢.
Ë³ñòàíîøà: Ïàì³ðàöü çüá³ðàéñÿ, à æûòà ñåé.
Ïàëÿ¢í³÷û: Êðûõó ïàçüíåé ïîéäçåì íà ýêñïýðûìýíòàëüíûÿ
ãðàäû, à öÿïåð, ìàæë³âà, ïàí Ïÿñåöê³ ïðàñüïÿâàå øòî-íåáóäçü
ç íàøûõ êîë³øí³õ ñòóäýíöê³õ ïåñåíü?
Ïÿñåöê³: Ç çàäàâàëüíåíüíåì, àëå ö³ âàðòà?
Óñå: Âàðòà! Âåëüì³ ïðîñ³ì.
Ïÿñåöê³ ïàãàäæàåööà é ñüïÿâàå „Ja śpiewam po polsku”.
Ja śpiewam po polsku swoje piosenki
Dla was, kochane moje panienki.
Ja jestem po prostu samotnym aktorem,
Słuchajcie mnie rano, słuchajcie wieczorem,
Słuchajcie mnie wnocy, słuchajcie, słuchajcie,
Ja kocham was mocno, iwy mnie kochajcie.
Awięcej niczego ja nie potrzebuję
Itylko wam wszystkim serdecznie dziękuję.
Ïà çàêàí÷ýíüí³ ¢ñå ïëÿñêàþöü, Ïÿñåöê³ êëàíÿåööà.
Ïàëÿ¢í³÷û: À öÿïåð, äàðàã³ÿ ãîñüö³, ïðàøó çà ìíîé òûõ, êàãî
ö³êàâÿöü ìàå àãðàðíûÿ ýêñïýðûìýíòû.
Óñå ïàäûõîäçÿöü äà êðàþ ñöýíû.
Ïàëÿ¢í³÷û (ãëåäçÿ÷û ¢ çàëþ): Âîñü ¸í, ìîé ã³áðûä.
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Rahojsza: Dziękuję za propozycję, che−che−che, ale mam pod−
pisany kontrakt zjedną niemiecką firmą.
Piasecki: Niemiecką? Czy nie jest pan obywatelem ipatriotą
swego kraju?
Rahojsza: Jestem obywatelem kraju zmarłych, chi−chi−chi.
Akontrakt podpisałem wczasie studiów wRoterdamie uprofe−
sora Schreibendrachta.
Alicja: Czy czytał pan wostatnim numerze „National Geogra−
phic” oekspedycji Schreibendrachta do Tybetu? Bardzo ciekawe...
Myśliwy: Tutaj unas też dzieją się ciekawe rzeczy. Boję się, że
będziecie mnie uważać za człowieka nieskromnego, ale powiem,
że wreszcie wyhodowałem skrzyżowanie ziemniaka zrzodkiew−
ką. Teraz mamy warzywo bogate wskrobię iwkompleks tak pot−
rzebnych witamin.
Listonosz: Szykuj się na śmierć, azboże siej.
Myśliwy: Troszkę później pójdziemy na eksperymentalne
grządki. Czy pan Piasecki może zaśpiewać cokolwiek znaszych
studenckich czasów?
Piasecki: Zprzyjemnością, ale czy warto?
Wszyscy: Warto! Bardzo prosimy.
Piasecki zgadza się iśpiewa „Ja śpiewam po polsku”.
Ja śpiewam po polsku swoje piosenki
Dla was, kochane moje panienki.
Ja jestem po prostu samotnym aktorem,
Słuchajcie mnie rano, słuchajcie wieczorem,
Słuchajcie mnie wnocy, słuchajcie, słuchajcie,
Ja kocham was mocno, iwy mnie kochajcie.
Awięcej niczego ja nie potrzebuję
Itylko wam wszystkim serdecznie dziękuję.
Po zakończeniu piosenki wszyscy klaszczą, Piasecki kłania się.
Myśliwy: Ateraz, drodzy goście, zaproszam tych, których in−
teresują moje eksperymenty ogrodnicze.
Wszyscy podchodzą do krawędzi sceny.
Myśliwy (patrząc na salę): Oto ona, moja krzyżówka.
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Ïÿñåöê³ (óç³ðàþ÷ûñÿ ïðàç ìàíîêëü). Áàðäçî äîáðûÿ çÿìíÿê³.
Ðàãîéøà. À ÿê íà ñìàê?
Ë³ñòàíîøà. Ïàñàë³¢øû, çüåñüö³ ìîæíà.
Ïÿñåöê³. Òî ÿ ìàþ äëÿ ïàíà ö³êàâóþ ïðàïàçûöûþ...

15. Õàòà Êîñòêà¢
Áðàí³ñëàâà øûå íà øâåéíàé ìàøûíöû. Çüì³öåð öþêàå ¢ ñêëåïå.
Áðàí³ñëàâà: Çüì³öåð, íÿ öþêàé!
Öþêàå.
Áðàí³ñëàâà: Çüì³öåð, íÿ öþêàé, ÿ òàáå êàæó!
Ïðàöÿãâàå öþêàöü.
Áðàí³ñëàâà (áÿðý ë³õòàð, ³äçå äà ëþêó): Îò æà æ çàðàç òû
¢ ìÿíå ïàöþêàåø!
Àä÷ûíÿå ëþê, ãëÿäç³öü çü ë³õòàðîì äîëó.
À áîæà÷ê³ ìàå! À íàðû¢! À íàêàïà¢! Óâåñü ñêëåï ìíå ñàïñàâà¢!
ß òàáå ïàðûþ! ß òàáå ïàêàïàþ, êðîò òû øêàäë³âû!
Çüì³öåð: ×àãî òû ëàåñüñÿ, äóðíàÿ áàáà? Ãà? ×àëàâåê ïðàöóå,
÷àëàâåê ñòàðàåööà, à òû çàìåñò òàãî, êàá ïàäçÿêàâàöü, íýðâû ÿìó
ïñóåø!
Áðàí³ñëàâà: Ïðàöó ñàáå ïðûäóìà¢ — õàòó ïàäêîïâàöü.
Çüì³öåð: À òû íÿ ëàéñÿ, Áðîíå÷êà. Ïàãëÿäç³ ëåïø âî íà ãýòà
(êëàäçå íà ïàäëîãó êàâàëàê ðóäû).
Áðàí³ñëàâà: Çäóðíå¢! Äàë³áîã, çäóðíå¢! ×àãî òû ìíå ñüìåöüöå
ïà õàöå ðàñê³äâàåø?
Çüì³öåð: À ãýòà, Áðîíå÷êà, íÿ ñüìåöüöå, ãýòà, Áðîíå÷êà, ïàäîáíà
äà çîëàòà. Äàêëàäíåé êàæó÷û, äà ðóäû, çü ÿêîå çîëàòà àòðûìë³âàþöü.
Áðàí³ñëàâà: ßêîå çîëàòà, ãåîëÿã òû íåäàâó÷àíû. Õî÷àø ìíå ñâà³ì
çîëàòàì ãàëàâó çàäóðûöü?
Çüì³öåð (ñïàêîéíà): Äûê âîñü. Âàçüì³, Áðîíÿ, ãýòóþ ðóäó ³ àäíÿñ³ ÿå äà Ïàëÿ¢í³÷àãà. Ïàêàæû ÿìó é çàïûòàéñÿ, òàê, ïàì³æ
³íøûì, à ö³ âûïàäêàì ãýòà íå çàëàòàíîñíàÿ ðóäà? ¨í ÷àëàâåê âó÷îíû, ìóñ³öü ó ãýòûì çíàööà. Êàë³ æ ¸í ïàöüâåðäç³öü, øòî ãýòà
íàñàìðý÷ çîëàòà, äûê òû ÿìó ñêàæû ïðà¢äó ïðà òîå, äçå ¢çÿëà
³ òàäû çàïûòàéñÿ, à ö³ íå õàöå¢ áû ¸í óâàéñüö³ ¢ äîëþ, áî ìû
ñàì³ ðàñïðàöî¢êó ðàäîâ³ø÷à íå àäîëååì, íàì íåàáõîäíàÿ äàïàìîãà. Ïàëÿ¢í³÷û — ÷àëàâåê ñóìëåííû, ÿ ÿìó äàâÿðàþ. ²äç³, Áðîíÿ,
³ çðàá³ òàê, ÿê ÿ òàáå ñêàçà¢.
Áðîíÿ ìî¢÷ê³, ïàñëóõìÿíà âûõîäç³öü, óçÿ¢øû ðóäó ¢ àíó÷û.
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Piasecki: (przyglądając się przez monokl) Bardzo dobre ziem−
niaki.
Rahojsza: Ajak smakują?
Listonosz: Posoliwszy, można zjeść.
Piasecki: Mam dla pana ciekawą propozycję...

15. Dom Kostków
Bronisława szyje na maszynie. Źmicier wpiwnicy postukuje.
Bronisława: Źmicier, nie stukaj!
Postukuje.
Bronisława: Źmicier, mówię do ciebie, nie stukaj!
Nadal stuka.
Bronisława: (bierze lampę, idzie do włazu) Zaraz ty umnie do−
stukasz!
Otwiera właz, patrzy wdół.
Bronisława: OBoże, mój Boże! Anarył! Anakopał! Całą piw−
nicę mi zepsułeś! Już ja ci poryję! Już ja ci pokopię, ty krecie pa−
skudny!
Źmicier: Czego krzyczysz, durna babo? Co? Człowiek pracuje,
stara się, aty zamiast podziękować, nerwy mu psujesz!
Bronisława: Pracę wymyślił — podkopywanie domu.
Źmicier: Nie krzycz na mnie, Broneczko. Lepiej spójrz na to
(kładzie na podłogę kawałek rudy).
Bronisława: Zwariował! Jak Boga kocham, zwariował! Po co
mi śmieci po domu rozrzucasz?
Źmicier: Ato, Broneczko nie śmieci, to Broneczko jest podob−
ne do złota. Mówiąc dokładnie, do rudy, zktórej wytwarzają złoto.
Bronisława: Jakie złoto, ty niedouczony geologu? Chcesz zaw−
rócić mi wgłowie swoim złotem?
Źmicier: (spokojnie) Proszę, weź Broniu tę rudę izanieś do
Myśliwego. Pokaż mu ją ispytaj, tak od niechcenia, czy nie jest
to przypadkiem ruda złota. To człowiek uczony, napewno zna
się na tym. Kiedy potwierdzi, że to złoto, powiedz mu skąd je
masz ispytaj, czy nie chciałby wejść do spółki, bo my sami nie
damy rady zwydobyciem złoża, potrzebujemy pomocy. Myśli−
wy, to człowiek uczciwy, ufam mu. Idź, Broniu izrób tak, jak ci
powiedziałem.
Bronia wychodzi posłusznie, wmilczeniu, zrudą zawiniętą wszmatki.
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16. Õàòà Ïàëÿ¢í³÷àãà
Ïàëÿ¢í³÷û ³ Ïÿñåöê³ ãóëÿþöü ó øàõìàòû. Çàõîäç³öü Áðàí³ñëàâà.
Â³òàåööà.
Áðàí³ñëàâà: Ìàþ äà ïàíà Ïàëÿ¢í³÷àãà ïðûâàòíóþ ðàçìîâó.
Ïàëÿ¢í³÷û: Çà¢ñ¸äû ðàäû áûöü âàì êàðûñíû, øàíî¢íàÿ ïàí³
Áðàí³ñëàâà! Ìîæà, òàäû ïàãàâîðûì ó ³íøûì ïàêî³? Ïðàøó!
Âûõîäçÿöü ó ³íøû ïàêîé. Ïÿñåöê³ ðàñõàäæâàå ïà ïàêî³.
Ïÿñýöê³ (ñàì ñàáå): Íÿ âåäà¢, øòî ¢ ãýòûì ãëóõ³ì ìÿñòý÷êó
¸ñüöü òàê³ÿ ñüë³÷íûÿ ïàíåíê³! Øòî òû÷ûööà ìàéãî ñÿáðà (ê³âàå
ãàëàâîþ ¢ áîê, êóäû ñûøë³ Ïàëÿ¢í³÷û ³ Áðàí³ñëàâà), äûê òðýáà
ïðûçíàöü, øòî ìàå íåáëàã³ ãóñò. Àëå ãýòû àðýøàê ÿìó íå ïà çóáàõ.
ß ¢ òàê³õ ñïðàâàõ í³êîë³ íå ïàìûëÿþñÿ.
Âÿðòàþööà Ïàëÿ¢í³÷û ç Áðàí³ñëàâàþ. Áðàí³ñëàåà ðàçüâ³òâàåööà é ñûõîäç³öü.
Ïÿñåöê³: Íó, â³íøóþ, äàðàã³ ñÿáàð! Ó öÿáå âåëüì³ ì³ëàÿ ïðûÿöåëüêà! Òû ¢ ÿå, íàïý¢íà, çàêàõàíû? Òàê? ß íå ïàìûëÿþñÿ?
Ïàëÿ¢í³÷û (íå ðýàãóþ÷û íà ñëîâû Ïÿñåöêàãà): Êàç³ê! Ïàãëÿäç³, øòî ÿíà ïðûíåñëà! Ãýòà ñàïðà¢äíàÿ çàëàòàíîñíàÿ ðóäà! Âåäàåø, äçå ÿíà ãýòóþ ðóäó çíàéøëà? Âûêàïàëà ¢ ñâà³ì-ñêëåïå! Êàæà,
øòî òàì ÿø÷ý øìàò. Ãýòà íåâåðàãîäíà!
Ïÿñåöê³ (óâàæë³âà ðàçãëÿäàå ðóäó): Íåâåðàãîäíà, àëå ôàêò. Ñêàæû, êàë³ ëàñêà, à õòî ÿíà — ãýòàÿ çàãàäêàâàÿ ¢ëàäàëüí³öà çàëàòîãà
ðàäîâ³ø÷à?
Ïàëÿ¢í³÷û: Õòî ÿíà? ßíà ïàí³ Áðàí³ñëàâà Êîñòêà, ïðýòýíäýíòêà íà ïàñàäó íàéáàãàöåéøàãà ÷àëàâåêà Ðý÷û Ïàñïàë³òàé.
Ïÿñåöê³: Ýâýíòóàëüíàÿ ïðýòýíäàíòêà íà ýâýíòóàëüíóþ ïàñàäó. (Óáîê.)
À ÿ ïàñòàðàþñÿ, êàá ïðû ãýòàé ïàñàäçå ³ ìíå ìåéñöà çíàéøëîñÿ! (Ãîëàñíà, Ïàëÿ¢í³÷àìó.) Íó, ÿêóþ ìû ìàåì íà ñ¸íüíÿøí³ âå÷àð ïðàãðàìó?
Ïàëÿ¢í³÷û: ²äçåì äà Ë¸ëåêà íà âÿñåëüëå. Çàïðàøàë³.
Çàöÿìíåíüíå.

17. Âÿñåëüëå ¢ Ë¸ëåêà
Âÿë³ê³ ñòîë, ãîñüö³. Ãàðàöü ë³õòàðû. Ãðàå àðêåñòðîâàÿ òýìà.
„Ïàä ïðûãí¸òàì ïàíñê³ì”. Óñå òàí÷àöü. Ïàðû âÿäóöü äûÿë¸ã³.
1 ïàðà — Ë¸ëåê ç Àäýëüêàé
Ë¸ëåê: Ö³ çðó÷íà òàáå ¢ íîâûõ áîö³êàõ, Àäýëüêà?
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16. Dom Myśliwego
Myśliwy iPiasecki grają wszachy. Wchodzi Bronisława. Wita się.
Bronisława: Chciałabym porozmawiać zpanem wcztery oczy.
Myśliwy: Zawsze do usług, szanowna pani Bronisławo! Może,
wtakim razie porozmawiamy winnym pokoju? Proszę!
Wychodzą do innego pokoju. Piasecki chodzi po pokoju.
Piasecki: (do siebie) Nie wiedziałem, że wtym zabitym deska−
mi miasteczku są takie śliczne panienki! Ajeśli chodzi omego
kolegę (kiwa głową wstronę, gdzie wyszli Myśliwy iBronisława) , to
trzeba przyznać, że ma niezły gust. Ale nie dla psa kiełbasa. Aja
nie mylę się nigdy, jeśli chodzi ote sprawy.
Myśliwy iBronisława wracają do pokoju. Bronisława żegna się iwy−
chodzi.
Piasecki: Moje gratulacje, drogi kolego! Masz bardzo miłą
przyjaciółkę! Pewnie jesteś wniej zakochany? Tak? Mam rację?
Myśliwy: (nie reaguje na słowa Piaseckiego) Kazik! Popatrz, co
ona przyniosła! To prawdziwa ruda złota! Wiesz, gdzie ją znalazła?
Wykopała wswojej piwnicy! Mówi, że jest tam tego jeszcze bar−
dzo dużo. To niewiarygodne!
Piasecki: (dokładnie przygląda się rudzie) Niewiarygodne, ale
prawdziwe. Powiedz proszę, kim jest ta zagadkowa właścicielka
złóż złota?
Myśliwy: Kim jest? To pani Bronisława Kostka, pretendentka
na stanowisko najbogatszego człowieka Rzeczpospolitej.
Piasecki: Ewentualna pretendentka na ewentualne stanowi−
sko. (W bok) A ja postaram się znaleźć jak najbliżej tego stanowi−
ska! (Głośno) No, jakie mamy plany na dzisiejszy wieczór?
Myśliwy: Idziemy na wesele do Lolka. Mamy zaproszenie.
Ściemnienie.

17. Wesele uLolka
Wielki stół, goście.Palą się lichtarze. Słychać melodię „Pod uciskiem
panów”. Wszyscy tańczą. Pary prowadzą rozmowy.
1para — Lolek iAdelka
Lolek: Wygodne są te nowe buty, Adelko?
Adelka: Bardzo wygodne.

87

Àäýëüêà: Âåëüì³ çðó÷íà.
Ë¸ëåê: À ö³ íÿ ö³ñüíå ïÿðñüö¸íàê?
Àäýëüêà: Íå, ó ñàìû ðàç.
Ë¸ëåê: À ö³ êàõàåø ìÿíå?
Àäýëüêà: Êàõàþ. À ö³ êóï³ø ìíå ïàðàñîí³ê, ÿê³ ìû áà÷ûë³
¢ òîé êðàìå, äçå êóïëÿë³ ñóêåíêó?
Ë¸ëåê: Òàê, êóïëþ, äàðàãàÿ Àäýëüêà, àëå ïàçüíåé, áî ïðàç äâà
äí³ åäó ¢ ñëóæáîâàå êàìàíäàâàíüíå òûäí³ íà 2-3, íÿ áîëåé. Âÿðíóñÿ ³ êóïëþ ¢ñ¸, øòî ïàæàäàåø.
2 ïàðà — Þç³ê-Íàäçÿ
Þç³ê: Òû ìÿíå, Íàäçÿ, âåäàåø, ÿ ÷àëàâåê ÷ýñíû. Âûõîäçü çà
ìÿíå çàìóæ.
Íàäçÿ: Îé, Þçþ, ö³ æ ìîæíà òàê àäðàçó?
Þç³ê: Íÿ õî÷àø, Íàäçÿ, àäðàçó, äàâàé ç òàáîé õàäç³öü áóäçåì.
Íàäçÿ: Õàðîøû òû ÷àëàâåê, Þçÿ.
Þç³ê: Äàé ÿ öÿáå, Íàäçåíüêà, ïàöàëóþ.
3 ïàðà — Ì³õàñü-Àë³öûÿ
Ì³õàñü: ßê âàì ó íàøûõ ìÿñüö³íàõ?
Àë³öûÿ: Âåëüì³ õîðàøà, ñüâåæàå ïàâåòðà.
Ì³õàñü: À ÿ âî, ó÷îðà ãàëàâó ðàçüá³¢.
Àë³öûÿ: Âåëüì³ ö³êàâà, ñïà÷óâàþ.
Ì³õàñü: À ö³ ìîæíà âàñ çàïðàñ³öü íà íàñòóïíû òàíåö?
Àë³öûÿ: Ïàñïðàáóéöå.
Ïðûõîäç³öü Ë³ñòàíîøà.
Ë³ñòàíîøà: Çà àãóëüíûì ñòàëîì ³ ÿäà ñìà÷íåé! Â³íøàâàëüíàÿ
òýëåãðàìà àä ïàíà Áàëÿñëàâà Êà÷ûíñêàãà äà ÿãîíàãà áðàòà ïàíà
Ëåñëàâà Êà÷ûíñêàãà.
Ë¸ëåê: ×ûòàé!
Ë³ñòàíîøà: Â³íøóþ. Êë³÷í³ê. Æàäàþ ø÷àñüöÿ. Êë³÷í³ê. Ó äóìêàõ ç âàì³. Êðîïêà. Ïðûåõàöü íå ìàãó. Êðîïêà. Áàëÿñëà¢.
Ë¸ëåê: Òî õàäçåì íà ïîøòó, àäàá’åì ïðûâ³òàíüíå ¢ àäêàç.
Óñå, àïðî÷ Ì³õàñÿ äû Àë³öû³, ñûõîäçÿöü. Ì³õàñü çàïðàøàå Àë³öûþ ³ ñüïÿâàå „Àðãåíòûíñêàå òàíãà”.
Êîæíû âå÷àð ó êëþáå
Àäáûâàëi ñÿ òàíöû,
Òàì ïðûõîäçi ëi äçå¢êi ,
Òàì çüái ðàëi ñÿ ìàëüöû.
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Lolek: Apierścionek nie ciśnie?
Adelka: Nie, jest akurat.
Lolek: Akochasz mnie?
Adelka: Kocham. Akupisz mi tę parasolkę, którą widzieliśmy
wtym sklepie, wktórym kupowaliśmy sukienkę?
Lolek: Tak, droga Adelko, kupię, ale trochę później, bo za dwa
dni wyjeżdżam wdelegację, na 2−3 tygodnie, nie dłużej. Wrócę
ikupię wszystko, czego sobie zażyczysz.
2 para — Józik iNadzia
Józik: Ty mnie Nadziu znasz, ja jestem uczciwy człowiek.
Wyjdź za mnie.
Nadzia: Oj, Józiu, czy można tak od razu?
Józik: Nie chcesz Nadziu tak od razu, to dawaj będziemy cho−
dzić ze sobą.
Nadzia: Dobry zciebie człowiek, Józiu.
Józik: To ja ciebie, Nadzieńko, pocałuję.
3 para — Michał iAlicja
Michał: Jak się pani unas czuje?
Alicja: Bardzo dobrze, świeże powietrze.
Michał: Aja wczoraj, otu, rozbiłem głowę.
Alicja: To bardzo ciekawe, współczuję.
Michał: Aczy mogę panią prosić do następnego tańca?
Alicja: Proszę spróbować.
Wchodzi Listonosz.
Listonosz: Wkompanii wszystko bardziej smakuje! Telegram
zżyczeniami od pana Bolesława Kaczyńskiego do jego brata, pa−
na Lesława Kaczyńskiego.
Lolek: Czytaj!
Listonosz: Gratuluję. Wykrzyknik. Życzę szczęścia. Wykrzyk−
nik. Myślami jestem zwami. Kropka. Nie mogę przyjechać. Krop−
ka. Bolesław.
Lolek: Idziemy na pocztę, wyślemy podziękowanie.
Wszyscy, oprócz Michała iAlicji, wychodzą. Michał prosi Alicję do
tańca iśpiewa „Argentyńskie tango”.
Wnaszym klubie co wieczór
Odbywały się harce,
Przychodziły dziewczyny
Ichłopaki, na tańce.
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I òàí÷ûëi ìî¢÷êi
Äà ñàìàãà çîëêó,
À ðàíêàì i çíî¢êó
Íà ïðàöó i øëi .
Àðãåíòûíñêàå òàíãà,
Ýêçàòû÷íàÿ êâåòêà
Ïà-íàä â¸ñêàé âi ðóå
Äû çàöÿãâàå íàñ
Ó äóõìÿíóþ öåìðó,
Ó ñàëîäêóþ ïàñòêó,
¡ àêñàìi òíóþ áàãíó
Íà ãëûáîêàå äíî.
À òàì äçå äíî
Íàì óñ¸ àäíî,
¨ñüöü òîëüêi ðûòì,
Ñýðöà é Òàíãà.
Òâîé äîòûê
ßê äæàëà,
Òâîé ïîçi ðê
ßê ñòóäíÿ,
Äàé ìíå íàïi ööà,
ß õà÷ó ïi öü.
Àë³öûÿ: ßê õîðàøà âû ïÿåöå, Ì³õàñü. Àæíî äðûæûê³ ïà ñêóðû ïàáåãë³. Àäêóëü ó âàñ ãýòê³ ³ìïýò? Âû áûë³ ¢ Àðãåíòûíå?
Ì³õàñü: Íå, íÿ áû¢, àëå ç âàì³, Àë³öûÿ, ïàåõà¢ áû ³ íà êðàé
ñüâåòó.
Àë³öûÿ: Äçÿêóþ çà äàâåð, àëå ÿ íà êðàé ñüâåòó íÿ õî÷ó. Íó,
õ³áà øòî äà Ïàðûæà. Ö³ áûë³ âû ¢ Ïàðûæû, Ì³õàñü?
Ì³õàñü: Íå, íÿ áû¢.
Àë³öûÿ: À âîñü, ïàí Êàç³ê Ïÿñåöê³ áû¢. ¨í òàê³ ãæý÷íû, òàê³
ì³ëû, òàê³ ³íòýë³ãåíòíû...
Ç ïîøòû âÿðòàåööà ãðàìàäà (óæî áåç Ïàëÿ¢í³÷àãà ³ Áðàí³ñëàâû). Þç³ê âûñêîêâàå íà öýíòàð ïëÿöî¢ê³ é ñüïÿâàå „Êðý¢ñêóþ ïîëüêó”. Ïðû ãýòûì çàëÿöàåööà äà Ñõîë³ é Ñàá³íû.
Ãýé, ìóçûêi , ãðàéöå ïîëüêó,
Ãðàéöå äà ñàìîãà çîëêó,
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Wmilczeniu tańczyli
Do bladego świtu,
Arankiem do pracy
Ruszali stąd znów.
To argentyńskie tango
Jest jak kwiat egzotyczny
Iwiruje nad wioską
Iwciąga wciąż nas
Tam, gdzie gorąca ciemność,
Tam, gdzie słodka tajemność
Tam, gdzie bagna aksamit,
Tam, gdzie już tylko dno.
Icóż, że dno,
Jest tylko to,
Jest tylko rytm
Serca iTanga.
Twój dotyk
Jak strzała,
Spojrzenie
Jak studnia,
Daj mi się napić,
Chcę tylko pić.
Alicja: Jak pięknie pan śpiewa, panie Michale. Ciarki chodzą
po skórze. Skąd upana tyle impetu? Czy był pan wArgentynie?
Michał: Nie, nie byłem, ale zpanią, Alicjo, pojechałbym na−
wet na koniec świata.
Alicja: Dziękuję za zaufanie, ale nie chcę jechać na koniec
świata. No, chyba że do Paryża. Czy był pan wParyżu, Michale?
Michał: Nie, nie byłem.
Alicja: Apan Kazik Piasecki był. Jest taki grzeczny, taki miły,
taki inteligentny ...
Goście wracają zpoczty (bez Myśliwego iBronisławy). Józik wyska−
kuje na środek iśpiewa „Krewską polkę”.
Podrywa przy tym Scholę iSabinę.
Hej, muzycy, polkę mi tu
Grajcie do białego świtu,
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ß õëàï÷ûíà çóõàâàòû,
Íå ïàéäó ÿ ñïàöü äàõàòû.
Ãýé, ìóçûêi , ïîëüêó ãðàéöå,
Äàéöå ÷àäó, æàðó äàéöå,
Ãýé, ìóçûêi , äàéöå æàðó,
ß øóêàþ ñàáå ïàðó.
Ó öÿáå íà íîñå áîëüêà,
Ó ìÿíå íà ëáå ãóçàê,
ß ç òàáîþ òàí÷ó ïîëüêó,
Òû ñà ìíîþ êðàêàâÿê.
Âÿê-âÿê-âÿê,
Âÿêàå ãi òàðà,
×ûì æà æ, ÷ûì
Ìû íÿ äîáðà ïàðà?
Ïàðà äîáðà, òðû¸ ëåïåé,
Òóò íÿ Æëîái í i íÿ Ëåïåëü,
Òóò êóëüòóðíàå ìÿñòý÷êà,
Òâàå âóñíû, ÿê ïàðý÷êà.
Ïîëüêà ñïðàâà, ïîëüêà çüëåâà,
Òû ç Âàðøàâû, à ÿ ç Êðýâà,
ß çü ìÿñòý÷êà, òû ç Âàðøàâû,
Âîñü æà æ âî, òàêi ÿ ñïðàâû!
Êàðàöåé, ïà¢ñþäíà ïîëüêi ,
Ïàìi æ i ìi áåëàðóñ,
×ûì íÿ øâýäçêi òðîõâóãîëüíi ê?
×ûì íÿ òðîéñüöüâÿíû ñàþç?
Íàäçåíüêà: Îò, êàáåëü çäðàäë³âû. Ãàëàâà àäíà, à ÿçûêî¢ äçåñÿöü. Öüôó! (Ñûõîäç³öü.)
Àäýëüêà: À ìîæà, ïàí Ïÿñåöê³ ïðàñüïÿâà¢ áû íàì øòî-íåáóäçü?
Ïÿñåöê³: Íó, ìîæà, êàë³ ïàíîâå íÿ ñóïðàöü, ïðàñüïÿâàþ øòîíåáóäçü íà ïðîñòàé ìîâå.
Óñå: Ïðîñ³ì! Ïðîñ³ì!
Êàç³ê ñüïÿâàå „Êàç³ê”.
Âi òàì ïàíîâå,
ß Êàçi ê Ïÿñåöêi ,
ß ðýàêöûéíû
I àíòûñàâåöêi .
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Jestem chłopak zuchowaty,
Dziś nie pójdę spać do chaty.
Hej, muzycy, polkę grajcie,
Dajcie czadu, żaru dajcie,
Hej, muzycy, jam nie stary,
Więc poszukam sobie pary.
Wrzód na nosie nie zaszkodzi,
Bo ja na łbie guza mam,
Mojej polce nie przeszkodzi
Twego krakowiaka tan.
Tan−tan−tan,
Tańcząc pod gitarę,
Ztobą tu
Tworzę dobrą parę.
Para dobrze, trio lepiej,
Tu nie Żłobin inie Lepiel,
Kulturalne tu miasteczko,
Pachną usta twe porzeczką.
Polka zprawa, Polka zlewa,
Tyś zWarszawy, ajam zKrewa,
Jam zmiasteczka, tyś zWarszawy
Tak się przedstawiają sprawy!
Krótko mówiąc, wszędzie Polki,
Białorusin wśrodku tkwi,
Czy to nie jest szwedzki trójkąt?
Czy to nie jest sojusz krwi?
Nadzieńka: Ach, ty psie zdradliwy. Głowa jedna, ajęzyków
dziesięć. Tfu! (Wychodzi.)
Adelka: Amoże pan Piasecki zaśpiewałby nam cokolwiek?
Piasecki: No, może, jeśli panom to nie będzie przeszkadzać,
zaśpiewam coś wprostym języku.
Wszyscy: Prosimy! Prosimy!
Kazik śpiewa piosenkę „Kazik”.
Witam panowie,
Ja jestem Piasecki
Reakcjonista,
Wróg, antysowiecki.
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ß ðýïðýçýíòàíò
Àä ïàíóþ÷àé êëÿñû,
Ýêñïëþàòóþ
Ïðàöî¢íûÿ ìàñû.
Òóò ÿ ïðàåçäàì
Ïà ñïðàâàõ ïðûâàòíûõ,
Ñïðàâû çðàáëþ
I ïàåäó äàõàòû.
Ìåøêàì ó Âi ëüíi ,
Ìàþ òàì êðàìó,
Ìîäà äëÿ äàìû
I ìîäà äëÿ ïàíà.
Ãðîøàé õàïàå,
Óñ¸ áóäçå äîáðà,
Íåõ æûå Ïîëüñêà
Àä ìîðà äà ìîðà.
Áóðíûÿ àâàöû³. Ó àòà÷ýíüû³ ïàíåíàê ³ õëîïöà¢ (Àï³öûÿ, Ñõîïÿ, Ñàá³íà, Ì³õàñü ³ Ðàìàí) Ïÿñåöê³ ñûõîäç³öü. Çà ñòàëîì çàñòàþööà Ë¸ëåê ³ Àäýëÿ, òàêñàìà Êàç³ê.
Àäýëüêà: Íó, òî ³ ìû ïîéäçåì. Õàäçåì, Ë¸ëåê, ñïàöü, çà¢òðà
¢ñòàíåì ðàíà, çðàáëþ òàáå ñüíÿäàíàê, ïîéäçåì ó êàñüö¸ë, ïàñòàâ³ì ñüâå÷êó, êàá óñ¸ ¢ íàñ áûëî äîáðà.
Ë¸ëåê: Ó íàñ óñ¸ áóäçå äîáðà. Äàáðàíà÷, Þç³ê. ²äç³ ¢æî ³ òû
äàõàòû.
Ñûõîäçÿöü. Þç³ê, ìîöíà íàïàäï³òêó, áÿðý ã³òàðó é ñüïÿâàå
„Þç³ê”.
Óñi ì ïðûâi òàíüíå,
Çàâóöü ìÿíå Þçi ê,
ß õà÷ó æûöü
Ó Ñàâåöêi ì Ñàþçå.
ß ïðîñòû õëîïåö,
ß õëîïåö çü â¸ñêi ,
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Reprezentuję
Panującą tu klasę,
Eksploatuję
Robotniczą masę.
Jestem przejazdem,
Prywatne mam sprawy,
Szybko załatwię,
Niedługo zabawię.
Mieszkam we Wilnie,
Sklep tam posiadam,
Moda dla damy
Imoda dla pana.
Pieniędzy dosyć,
Choć lepiej być może,
Niech żyje Polska
Od morza do morza.
Grzmią oklaski. Piasecki wychodzi otoczony panienkami ichłopaka−
mi (Alicja, Schola, Sabina, Michał iRoman). Przy stole zostają Lolek
iAdela oraz Józik.
Adelka: No, to imy już pójdziemy. Chodźmy Lolek, jutro
wcześnie wstaniemy, zrobię ci śniadanie, pójdziemy do kościoła,
postawimy świeczkę, żeby dobrze nam się żyło.
Lolek: Wszystko będzie dobrze. Dobranoc, Józik. Idź już do
domu.
Wychodzą.
Józik, pijany, bierze gitarę iśpiewa „Józik”.
Pozdrawiam was wszystkich,
Wołają mnie Józik,
Ja chciałbym żyć
WSowieckim Sojuzie.
Ja prosty chłopiec,
Ja chłopiec zwioski,
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Íà ïi ëàðàìå
Ïi ëóþ ÿ äîøêi .
Äîøêi ïi ëóþ
Àä ðàíà äà ðàíà,
À ñêóòêó íÿìà,
Áî ïðàöóþ íà ïàíà.
Ìàþ çàðîáàê
Ìi çýðíûÿ ãðîøû,
Ï’þ ñàìàãîíêó,
Êóðó ïàïi ðîñû.
ß ñóïðàöü ïðûãí¸òó
Ïàíî¢ i ïàäïàíêà¢,
×àêàþ ç íàäçåÿé
Íà ðóñêi ÿ òàíêi .

18. Áîéêà íà ëóçå
Íî÷. Ðàãîéøà ïàäêëþ÷àå ðàäû¸ðóïàð äà ë³í³³ ýëåêòðàïåðàäà÷à¢. Çüÿ¢ëÿþööà Êàç³ê ³ Þç³ê ³ ³äóöü ç ñóïðàöüëåãëûõ áàêî¢ ñöýíû àäç³í íàñóñòðà÷ àäíîìó.
Ãó÷ûöü „Áîéêà íà ëóçå”.
Ñóñòðýëi ñÿ íåÿê
Âûïàäêàì íà ëóçå
Þçi ê äû Êàçi ê,
Êàçi ê äû Þçi ê.
Êàçi ê ñüïÿøà¢ñÿ
Äû íå ïàâi òà¢ñÿ,
Þçi ê ïàêðû¢äçi ¢ñÿ
Äû ðàççëàâà¢ñÿ.
Þçi ê ñïûíi ¢ñÿ
Äû çàïûòà¢ñÿ:
Õòî òû òàêi ?
Àäêóëü òû ¢çÿ¢ñÿ?
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Pracuję wtartaku,
Piłuję tam deski.
Deski piłuję
Od rana do rana,
Nic ztego nie mam,
Bo pracuję na pana.
Cały zarobek,
To tych kilka groszy,
Piję samogon
Ićmię papierosy.
Ja walczę zuciskiem
Panów, podpanków
Iczekam znadzieją
Na sowieckie tanki.

18. Bójka na łące
Noc. Rahojsza podłącza nadajnik radiowy do linii elektrycznej.
Zprzeciwległych boków sceny wychodzą izbliżają się do siebie Kazik
iJózik.
Słychać „Bójkę na łące”.
Spotkali się kiedyś
Na łące wśród brzózek
Józik iKazik,
Kazik iJózek.
Kazik wpośpiechu
Ominął Józika,
Józik już wnerwach,
Zły na Kazika.
Przystanął Józik,
Zapytał jeszcze:
Kim jesteś koleś?
Powiedz, skąd jesteś?
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Êàçi ê ó àäêàç
Äàëi êàòíà çìà¢÷à¢,
À Þçi ê ïàêðû¢äæàíû
Ó ëîá ÿìó äà¢.
Êàçi ê çà Þçi êà¢
Ãóçi ê ñõàïi ¢ñÿ
Äû íà ñûðóþ
Çÿìëþ ïàâàëi ¢ñÿ.
Âîñü æà æ íàñòóïñòâû
Ñóñòðý÷û íà ëóçå —
Õîäçi öü ïà â¸ñöû
Áÿç ãóçi êà Þçi ê.
Þç³ê ïëþåööà é ñûõîäç³öü. Êàç³ê òàêñàìà ñûõîäç³öü.
Ðàãîéøà (âûöÿãâàå çü ê³øýí³ ìàá³ëüíû òýëåôîí). Àë¸! Ãýòà
ïàë³öûÿ? Õà÷ó ïàâåäàì³öü âàì ïðà àäç³í ö³êàâû âûïàäàê... (Ñüìÿåööà, ñûõîäç³öü.)

19. Õàòà Êîñòêà¢
Áðàí³ñëàâà: Àõ òû Çüì³öåð ìîé, Çüì³öåð! Íà êàãî æ òû ìÿíå
ïàê³íó¢! Ñàêîë³ê òû ìîé! Êàá öÿáå ðàñüïåðëà, ïàãàíåö òû ãýòê³! ßê
æà æ ÿ áåçü öÿáå æûöü áóäó, ãîëóá òû ìîé øûçàêðûëû? Ïàëÿöå¢ ç ðîäíàå õàòû ¢ âîëüíû ñüâåò. Àí³ æîíê³ ÿìó íÿ òðýáà, àí³
òîãà çîëàòà! Öûäóëà÷êó òîëüê³ ïàê³íó¢ ìíå ³ ñûøî¢. (×ûòàå ñêðîçü
ñüë¸çû öûäóëêó.) „Äàðàãàÿ Áðîíÿ! Çîëàòà ìíå íÿ òðýáà, çàá³ðàé
óñ¸ ñàáå, à ÿ ñûõîäæó ¢ âîëüíû ñüâåò øóêàöü ñâàéãî ø÷àñüöÿ íà
ïàêðó÷àñòûõ æûöüö¸âûõ äàðîãàõ. Äàé òàáå Áîæà ø÷àñüöÿ. Òâîé
áûëû ìóæ Çüì³öåð. Ìÿðçîòí³ê! Çäðàäí³ê! Ãóëüòàé! Ëàéäàê!
Ãðóêàþöü ó äçüâåðû. Áðàí³ñëàâà ¢ñêîêâàå.
Áðàí³ñëàâà: Çüì³öåð! Âÿðíó¢ñÿ!
Çàõîäç³öü Ïÿñåöê³ ç ïàäá³òûì âîêàì.
Ïÿñåöê³: Äîáðû äçåíü, øàíî¢íàÿ ïàí³ Áðàí³ñëàâà!
Áðàí³ñëàâà: Øòî âàì òóò òðýáà ¢ òàê³ ïîçüí³ ÷àñ?
Ïÿñåöê³: Âûñëóõàéöå ìÿíå, êàë³ ëàñêà, øàíî¢íàÿ ïàí³ Áðàí³ñëàâà! Ìîæà áûöü, íå òàäû, êàë³ òðýáà, çàâ³òà¢ ÿ ¢ âàøóþ õàòó, àëå,
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Kazik wmilczeniu
Na łące stał,
Józik wtych nerwach
Po łbie mu dał.
Kazik nie zdzierżył,
Chwycił za guzik,
Rzucił na ziemię,
Już leży Józik.
Oto następstwa
Bójki wśród brzózek,
Nie ma guzika
Wkoszuli Józek.
Józik spluwa iwychodzi. Kazik również wychodzi.
Rahojsza: (wyciąga zkieszeni telefon komórkowy) Halo! Policja?
Chciałem poinformować opewnym ciekawym wypadku... (Śmie−
je się, wychodzi.)

19. Dom Kostków
Bronisława: Och, Źmicier mój, Źmicier! Komu mnie zosta−
wiłeś! Ty mój sokole! Żebyś ty spuchł, psie pogański! Jak ja bez
ciebie żyć będę, gołąbku mój błękitnoskrzydły? Poleciałeś zdo−
mu rodzinnego wwolny świat. Ani żony mu nie trzeba, ani tego
złota! Karteczkę mi tylko zostawił iwyszedł. (Czyta przez łzy kar−
teczkę) „Droga Broniu! Nie potrzebuję złota, bierz wszystko, ja
idę szukać swego szczęścia na krętych drogach życia. Daj ci Boże
szczęścia. Twój były mąż Źmicier.” Łachudra! Zdrajca! Hultaj!
Łajdak!
Stukanie do drzwi. Bronisława podskakuje.
Bronisława: Źmicier! Wróciłeś!
Wchodzi Piasecki zpodbitym okiem.
Piasecki: Dzień dobry, szanowna pani Bronisławo!
Bronisława: Czego pan tu szuka otak późnej porze?
Piasecki: Bardzo proszę wysłuchać mnie, szanowna pani Bro−
nisławo! Być może przyszedłem tu nie wporę, ale, proszę pozwo−
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ïðàøó, íå ãàí³öå. Ñ¸íüíÿ ¢íà÷û, ïðàçü ÿêóþ ãàäç³íó, ÿ ïàê³íó âàøàå ìÿñòý÷êà ³, ìîæà, áîëåé í³êîë³ ñþäû íå âÿðíóñÿ. Àëå ïåðàä
òûì, ÿê çüåõàöü íàçà¢ñ¸äû, õà÷ó ñêàçàöü âàì, äàêëàäíåé, ÌÓØÓ
âàì ñêàçàöü, áî ñýðöà ìà¸ ãýòàãà ïàòðàáóå, øòî ÿ áåçíàäçåéíà
¢ âàñ çàêàõàíû. Çü ïåðøàãà ïîãëÿäó, çü ïåðøàå õâ³ë³íû âû ïàðàí³ë³ ìà¸ ñýðöà. Äçåëÿ âàñ ÿ ãàòîâû íà ¢ñ¸. Î, ÿê áû ÿ õàöå¢ áà÷ûöü âàøûÿ âî÷û, âàøóþ äç³¢íóþ ¢ñüìåøêó ¢ ñâà³õ â³ëåíñê³õ àïàðòàìýíòàõ. ß ¢âàæà¢ áû çà ø÷àñüöå — ê³äàöü äà âàøûõ çãðàáíûõ
íîæàê øëÿõåòíûÿ ôóòðû ³ äàðûöü âàì êàøòî¢íûÿ êàìÿí³! Àëå
õ³áà ÿ ìàþ ïðàâà ñïàäçÿâàööà êà âàøóþ ¢çàåìíàñüöü? Äàðóéöå
ìíå çà ¢çðóøàíûÿ ïà÷óöüö³ ³ ãàí³öå ìÿíå ïðý÷, ó Â³ëüíþ. Íå,
ëåïø ãàí³öå ìÿíå ÿø÷ý äàëåé, ó Âàðøàâó àëüáî Ïàðûæ! Ãàí³öå
àëüáî áóäçüöå ìà¸é æîíêàé! ß ïðàøó âàøàé ðóê³! ß ìàëþ âàñ àá
ãýòûì íà êàëåíÿõ.
Áðàí³ñëàâà: Ïàäûì³öåñÿ ç êàëåíÿ¢, Êàç³ì³ð. Íÿ áóäçåì ãóáëÿöü ÷àñ. ß åäó ç âàì³.

20. Òàÿ æ Êîñòêàâà õàòà, àëå ïóñòàÿ.
Áðàí³ñëàâà çüåõàëà çü Ïÿñåöê³ì
Àä÷ûíÿåööà âå÷êà ëþêó, ó ïàêîé çàëàçÿöü Çüì³öåð äû Ðàãîéøà.
Çüì³öåð. Çàõîäçü, Ôðýäçÿ! Çàðàç, ïàøóêàþ ñâàþ äà¢íþþ çàíà÷êó. (Âûöÿãâàå áóòýëüêó ãàðýëê³.) Âî, ¸ñüöü! Àöàëåëà. Áóäçåø?
Ðàãîéøà. Äçÿêóþ, ÿ ëåïåé ñüï³ðûòóñ (âûöÿãâàå çü ê³øýí³ ìàëåíüêóþ á³êëàæêó.) Íó, øòî, Çüì³öåð, çà òâà¸ íîâàå âîëüíàå æûöüö¸?
Çüì³öåð. Äàâàé! Çäàåööà, àòðûìàëàñÿ!
Ðàãîéøà. Ïý¢íà æ àòðûìàëàñÿ! Ïÿñåöê³ ñâàéãî íÿ ¢ïóñüö³öü.
Çüì³öåð. Âåäàåø, Ôðýäçÿ, à ìíå óñ¸ æ òàê³ øêàäà Áðàí³ñëàâó.
Óñ¸-òê³ ÿíà ìàÿ æîíêà, õàöÿ ³ äóðíàÿ.
Ðàãîéøà (âûï³âàþ÷û ñüï³ðûòóñ). Áûëàÿ æîíêà, Çüì³öåð, áûëàÿ. Ê³íü òû, çàáóäçüñÿ íà ÿå! Äàâàé ÿø÷ý ïà ãëûòêó. (Âûï³âàþöü.)
À ÿ, âåäàåø, ÿê âûï’þ, äûê ïðûãàäâàþ ñâàå ñòóäýíöê³ÿ ãàäû ¢ ïðàôýñàðà Öûêëîïåðà. Ïðàôýñàð âåëüì³ ëþá³¢ ñëóõàöü (³ ÷àñàì ñàì
ñüïÿâà¢) àäíó ñòàðóþ ñòóäýíöêóþ ïåñüíþ. Íàçûâàåööà ÿíà „Àéíööâàéäðàé” ö³ òî ïà-íàøàìó „ðàç, äâà, òðû”. Âûêîíâàå Ôðýäýðûê
Ðàãîéøà àäìûñëîâà äëÿ Çüì³öåðà Êîñòê³. Ïåðàêëàä Ôðýäýðûêà
Ðàãîéøû, ìóçûêà íàðîäíàÿ.
Ãó÷ûöü „Àéíö, öâàé, äðàé”.
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lić mi tu zostać. Tejnocy, za jakąś godzinę, opuszczę wasze mias−
teczko i, może, nigdy tu więcej nie wrócę, ale póki odjadę na zaw−
sze, chcę pani powiedzieć, atak naprawdę, MUSZĘ pani powie−
dzieć, bo moje serce tego potrzebuje — jestem wpani beznadziej−
nie zakochany. Od pierwszego wejrzenia, od pierwszej chwili, pani
zraniła moje serce. Zrobię dla pani wszystko. O, jakże chciałbym
widzieć pani oczy, pani dziwny uśmiech wswoich wileńskich apar−
tamentach! Wielkim szczęściem byłaby dla, mnie możliwość rzu−
cania do pani zgrabnych nóg szlachetnych futer idarowania kosz−
townych klejnotów! Ale czy mogę spodziewać się wzajemnego uczu−
cia zpani strony? Proszę darować mi moje wyznania iproszę wygo−
nić mnie stąd precz, do Wilna. Nie, proszę mnie lepiej pogonić jesz−
cze dalej, do Warszawy albo Paryża! Proszę mnie wygonić albo zos−
tać moją żoną! Proszę opani rękę! Błagam panią na kolanach.
Bronisława: Proszę wstać zkolan, Kazimierzu. Nie będziemy
tracić czasu. Jadę zpanem.

20. Ten sam dom Kostków, ale pus−
ty. Bronisława wyjechała zPiaseckim
Otwiera się właz do piwnicy, do pokoju włażą Źmicier iRahojsza.
Źmicier: Wchodź Fredziu! Zaraz znajdę swoją starą flaszecz−
kę. (Wyciąga butelkę wódki.) O, jest! Ocalała. Wypijesz?
Rahojsza: Dziękuję, wolę spirytus. (Wyciąga zkieszeni małą pier−
siówkę.) No co, Źmicier, za twoje nowe, wolne życie?
Źmicier: Dawaj! Chyba się udało!
Rahojsza: Pewnie że tak! Piasecki swego nie wypuści.
Źmicier: Wiesz, Fredziu, ajednak szkoda mi Bronisławy. Mi−
mo wszystko, to moja żona, choć igłupia.
Rahojsza: (pijąc spirytus) Była żona, Źmicier, była. Zostaw to,
zapomnij oniej! Dawaj jeszcze po łyku. (Piją.)
Aja, wiesz, jak wypiję, to wspominam swoje studenckie lata,
profesora Cyklopera. Profesor bardzo lubił słuchać (isam czasem
śpiewał) taką starą studencką piosenkę. Tytuł „Ajnccwajdraj”, po
naszemu „raz, dwa, trzy”. Wykonanie Fryderyk Rahojsza, spec−
jalnie dla Źmitra Kostki. Tłumaczenie Fryderyk Rahojsza, muzy−
ka ludowa.
Słychać „Ein, zwei, drei”.
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Ðàç, äâà, òðû, ðàç, äâà, òðû,
Àéí, öâàé, äðàé!
Êi íü ó ñüìåöüöå ñâîé ñìóòàê-àä÷àé,
Êàëi õî÷àø ñüïÿâàöü, òî ñüïÿâàé.
Ïà÷àêàé, i âàíäðî¢íi ê Ìàé
Ïðûéäçå ¢ íàø çàíÿäáàíû êðàé.
Ðàç, äâà, òðû, ðàç, äâà, òðû,
Àéí, öâàé, äðàé!
Ïà äàðîçå ïòóøûíûõ çãðàé,
Öåðàç öåìðó i ïðàçü íåáàêðàé,
Òàì äçå ïóø÷à, i òàì, äçå ãàé,
¨í i äçå, ðàòà¢íi ê i ðàòàé.
Ðàç, äâà, òðû, ðàç, äâà, òðû,
Àéí, öâàé, äðàé!
Íå ñÿäçi , à õàäçi ñóñòðàêàé,
¡ãîëàñ ïåñüíi ñüïÿâàé àëüáî ãðàé,
Ó çÿë¸íàå øêëî íàëi âàé
Âûêøòàëöî¢íû ïðàçðûñòû Òàêàé.
Ðàç, äâà, òðû, ðàç, äâà, òðû,
Àéí, öâàé, äðàé!
À ÿê ìîæàø ëÿòàöü, òî ëÿòàé,
Òîëüêi iíøûì íå çàìi íàé,
Çðýøòû, âåäàé i ïàìÿòàé,
Øòî âûñîêà íàä íàìi ¸ñüöü Ðàé.
Ðàç, äâà, òðû, ðàç, äâà, òðû,
Àéí, öâàé, äðàé!
Àäãóëÿå i ïîéäçå Ìàé,
Íå ñêàçà¢øû íi êîìó „áûâàé”,
Õàé i äçå, òû ÿãî íå òðûìàé,
Âåðû äàé i ¢ñ¸ áóäçå „íàé” —
Íàéïðûãàæýéøûì,
Íàéâåñÿëåéøûì,
Íàéðàçóìíåéøûì,
Íàéëåïøûì ó ñüâåöå.
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Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy,
Ein, zwei, drei!
Powiedz swemu smutkowi — good bye!
Chcesz muzyki, to śpiewaj igraj,
Ze spokojem poczekaj, aż Maj
Przyjdzie wnasz zaniedbany kraj.
Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy,
Ein, zwei, drei!
Szlakiem setek skrzydlatych zgraj.
Poprzez ciemność, apotem przez raj.
Poprzez puszczę ipoprzez gaj.
Idzie on, nasz wybawca, nasz Maj.
Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy,
Ein, zwei, drei!
Zdomu wyjdź, bo na dworze już Maj,
Głośno śpiewaj piosenki lub graj,
Wszkło zielone tokaju daj,
Ten przejrzysty, dojrzały jest naj.
Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy,
Ein, zwei, drei!
Umiesz latać, to leć ponad kraj,
Innym także polatać daj,
Zresztą tę starą prawdę znaj,
Że wysoko nad nami jest Raj.
Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy,
Ein, zwei, drei!
Poszaleje ipójdzie Maj,
Nie żegnając się znikim „bye, bye”,
Wypuść go, wolną drogę mu daj,
Uwierz, awszystko będzie „naj” —
Naj, najpiękniejsze,
Naj, najweselsze,
Naj, najmądrzejsze,
Najlepsze na świecie.
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Íàé-íàé. Íàé-íàé-íàé.
Íàé-íàé. Íàé-íàé-íàé-íàé.

21. Àë³öûÿ
Ðàìàí, Ì³õàñü. Ì³õàñü òðûìàå ¢ ðóêîõ ïóäýëàê.
Ì³õàñü: À ö³ âåäàåø òû, Ðîìà, øòî Ïÿñåöê³ çüåõà¢ ñ¸íüíÿ ðàí³öàé ó Â³ëüíþ? Ìå¢ ãóçàêà êîëåðó é ïàìåðàì ñà ñüïåëóþ ñüë³âó.
Ðàìàí: Ãýòà ÿãî ¢÷îðà Þç³ê ïà÷àñòàâà¢. Ìíå Ðàãîéøà ñêàçà¢,
¸í ñàì áà÷û¢.
Ì³õàñü: Àëå òû íÿ âåäàåø ñàìàå ãàëî¢íàå íàâ³íû.
Ðàìàí: Íó?
Ì³õàñü: Ðàçàì çü ³ì çüåõàëà Áðàí³ñëàâà Êîñòêà. Õàâàëà òâàð ïàä
âýëþìàì, àëå ëþäç³ ÿå ïàçíàë³.
Ðàìàí: Âî äàå Áðàí³ñëàâà! Àêðóö³ëà Ïÿñåöêàãà!
Ì³õàñü: Ø÷ý íåâÿäîìà, õòî êàãî àêðóö³¢.
Ðàìàí: À ÿ òàêñàìà âåäàþ íàâ³íó. Ïàñüëÿ áîéê³ çü Ïÿñåöê³ì
Þç³êà çàáðàë³ ¢ ïàë³öûþ. Çàðàç ñÿäç³öü ïàä âàðòàé.
Ðàìàí: ² øòî, áóäóöü ñóäç³öü?
Ì³õàñü: Íàïý¢íà æ, áóäóöü. Âî ³äçå Ë³ñòàíîøà, äàâàé çàïûòàåìñÿ!
Âûõîäç³öü Ë³ñòàíîøà.
Ïàí Ë³ñòàíîøà! Ö³ íÿ ÷óë³ âû ïðà Þç³êà — ö³ áóäóöü ÿãî
ñóäç³öü?
Ë³ñòàíîøà: Íå, õëîïöû, íÿ áóäóöü, áî Þç³ê óö¸ê óíà÷û ç ïàñòàðóíêó. Ëþäç³ êàæóöü, øòî ïàäà¢ñÿ ïðàçü ìÿæó ¢ Ñàâåòû.
Ðàìàí: Ìàëàé÷ûíà, Þç³ê, ÿ ÿìó çàéçäðîø÷ó.
Ì³õàñü: À ÿ íå. Çã³íå ¸í òàì, ÿê øìàò õòî çã³íó¢.
Ë³ñòàíîøà: ×ûì çà ìîðàì â³íî ï³öü, ëåïø çü Í¸ìàíà âàäç³öó.
À ìíå äàëåé ³ñüö³ òðýáà. (Ñûõîäç³öü.)
Íà ñöýíå çüÿ¢ëÿþööà Àë³öûÿ, Ñõîëÿ äû Ñàá³íà.
Àë³öûÿ (ïðàöÿãâàå ðóêó äëÿ ïðûâ³òàûüûÿ): Äçåíü äîáðû, Ì³õàñü. Äçåíü äîáðû, Ðàìàí.
Õëîïöû â³òàþööà.
Àë³öûÿ: À ö³ íÿ áà÷ûë³ âû ìàéãî äçÿäçüêó?
Ì³õàñü: Íå, íÿ áà÷ûë³. À øòî çäàðûëàñÿ?
Àë³öûÿ: Íå, í³÷îãà íÿ çäàðûëàñÿ, ïðîñòà ¸í íà çîëêó ïàéøî¢
íà ïàëÿâàíüíå é äàãýòóëü ÿãî íÿìà.
Ì³õàñü: Íó, òî ïðûéäçå, íàïý¢íà! Íå õâàëþéöåñÿ.
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Naj−naj. Naj−naj.
Naj−naj. Naj−naj−naj−naj.

21. Alicja
Na scenie Roman iMichał. Michał trzyma wręku pudełko.
Michał: Wiesz Romek, że Piasecki wyjechał dzisiaj do Wilna?
Miał guza wielkości ikoloru dojrzałej śliwki.
Roman: To Józik tak go wczoraj uraczył. Mówił mi otym Ra−
hojsza, widział to na własne oczy.
Michał: Ale nie znasz najważniejszej nowiny.
Roman: No?
Michał: Wyjechała znim Bronisława Kostka. Ukrywała twarz
pod woalką, ale ludzie itak ją rozpoznali.
Roman: Aż to Bronisława! Otumaniła Piaseckiego!
Michał: Nie wiadomo do końca, kto kogo otumanił.
Roman: Aja też mam nową wiadomość. Po tej bójce zPiasec−
kim, zabrali Józika na policję. Teraz siedzi.
Michał: Ico, będą go sądzić?
Roman: Pewnie będą. O, idzie Listonosz, chodź spytamy!
Wchodzi Listonosz.
Roman: Panie Listonoszu! Nie słyszał pan, co zJózikiem, bę−
dą go sądzić?
Listonosz: Nie, chłopcy, nie będą, bo Józik wnocy uciekł zpos−
terunku. Ludzie mówią, że do Sowietów.
Roman: Zuch, Józik, zazdroszczę mu.
Michał: Aja nie. Zginie tam tak, jak wielu innych.
Listonosz: Lepiej zNiemna pić wodę, niż wino za morzem.
Muszę iś dalej. (Wychodzi.)
Na scenie pojawiają się Alicja, Schola iSabina.
Alicja: (wyciąga rękę na powitanie) Dzień dobry, Michale. Dzień
dobry, Romanie.
Chłopcy witają dziewczęta.
Alicja: Czy nie widzieliście panowie mego wuja?
Michał: Nie, nie widzieliśmy. Czy coś się stało?
Alicja: Nie, nic się nie stało, po prostu wyszedł oświcie na
polowanie ijeszcze nie wrócił.
Michał: No to wróci, na pewno! Proszę się nie denerwować.
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Àë³öûÿ: À ÿø÷ý ¸í ó÷îðà ñêàçà¢, øòî ¢ ëåñå íåñïàêîéíà.
Ðàìàí: Ãýòà, ìàáûöü, Þç³ê, êàë³ ¢öÿêà¢, óñ³õ çüâÿðî¢ ïåðàïàëîõà¢.
Àë³öûÿ: Íå êàæûöå ìíå, Ðàìàí, ïðà ãýòàãà áàíäûòà, ëåïåé
ïàêàæûöå, øòî ¢ âàñ òàì ó ïóäýëêó.
Ì³õàñü: À òàì ó íàñ çüìÿÿ äëÿ âàøàãà äçÿäçüê³.
Äçÿ¢÷àòû àäñêîêâàþöü ó áàê³ é â³ø÷àöü.
Àë³öûÿ: Çàãàäâàþ âàì ãýòóþ çüìÿþ âûïóñüö³öü!
Ðàìàí: À øòî íàì çà ãýòà áóäçå?
Àë³öûÿ: Âàì çà ãýòà áóäçå ïåñüíÿ — ìóçû÷íû ïàäàðóíàê.
Ì³õàñü: Ïðà øòî ïåñüíÿ?
Àë³öûÿ: Ïðà ìÿíå, ïðà âàñ, ïðà ãýòàå ëåòà. Ïðà ëåòà, ÿêîå
íå¢çàáàâå ñêîí÷ûööà. Àëå âû, õëîïöû. òàêñàìà ïàäïÿâàéöå.
Ðàìàí: Ïàäïÿåì, ÿê ìàå áûöü, Ãîëàñ ìàåì. À ñëîâû âûâó÷ûì.
Àë³öûÿ: Íó, äàâàéöå ïàñïðàáóåì.
Ãó÷ûöü „Àë³öûÿ”.
Íà âàêàöûÿõ ïàä àêàöûÿé
Ó àëüòàíöû ñÿäçåëà Àëiöûÿ,
Ýëåãàíòíàÿ äû âûêøòàëöîíàÿ
I ÷ûòàëà íàïàìÿöü Ãàðàöûÿ.
Ó êàìïàíii äçüâþõ êàëÿæàíàê,
Âåäó÷û äûÿë¸ãi ïðûâàòíûÿ,
Ïiëi êàâó ÿíû ç öûíàìîíàì
Ç ïàðöýëÿíàâûõ ôiëiæàíàê.
×àñ àä ÷àñó äà iõ êàâàëåðû
Çàãëÿäàëi, íiáû âûïàäêîâà,
Êàâàëåðû ìåëi ìàíýðû
I íàìåðû öíàòëiâà-ïðûñòîéíûÿ.
Õëîïöû òðûìàëiñÿ ç ãîäíàñüöþ
Ñòðûìàíàé äû çóõàâàòàé
I çðýäêó ëþáiëi äçÿ¢÷àò
Äàëiêàòíà ñïàëîõàöü âóæàêàé.
À ïîáà÷ ó áàëîöå æàáû
Ïåñüíi ñüïÿâàëi ìàðêîòíûÿ

110

Alicja: Jeszcze wczoraj powiedział, że wlesie jest niespokojnie.
Roman: To pewnie Józik uciekając wystraszył wszystkie zwie−
rzęta.
Alicja: Proszę, panie Romanie, nie opowiadać otym bandy−
cie, lepiej niech pan pokaże, co pan ma wtym pudełku.
Michał: Mamy tam żmiję dla pani wujka.
Dziewczęta zwiskiem odskakują do tyłu.
Alicja: Rozkazuję wam wypuścić tę żmiję!
Roman: Aco za to dostaniemy?
Alicja: Dostaniecie za to piosenkę — muzyczny podarunek.
Michał: Oczym jest ta piosenka?
Alicja: Omnie, opanach, otym lecie. Olecie, które niebawem
się skończy. Ale, proszę pomóc nam śpiewać.
Roman: Pomożemy. Mamy dobre głosy. Asłów nauczymy się.
Alicja: No, to spróbujmy.
Piosenka „Alicja”.
Na wakacjach pod drzewem akacji
Wswej altance siedziała Alicja,
Elegancka, wszechstronnie kształcona,
Cytowała zpamięci Platona.
Wtowarzystwie dwóch koleżanek
Prowadziła sekretne rozmowy,
Podawała im słodką kawę
Wfiliżankach porcelanowych.
Od czasu do czasu chłopcy
Zaglądali tam, tak od niechcenia,
Posiadali dobre maniery
Ijedynie pobożne życzenia.
Zachowywali się godnie
Byli wszakże dżentelmenami
Chociaż lubili dziewczęta
Delikatnie nastraszyć żmijami
Ażaby wpobliskim stawie
Pieśni liryczne śpiewały
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Íà òûÿ àäâå÷íûÿ òýìû,
Øòî ñýðöà õâàëþþöü øëÿõîòíàå
Òàê ìiíàëà ¢ íÿáûò ïàêðû¸ìó
Òîå öiõàå, ö¸ïëàå ëåòà,
Íà ïàðîçå ñòàÿëà âîñåíü,
Ïàãðàæàþ÷û ïiñòàëåòàì.
Ïàñüëÿ ãýòàãà ¢ñå ñûõîäçÿöü.

22. Ïðûõîä âàéñêî¢öà¢
Ãàëàñû æàáà¢ ³ ïòóøàê. Ç-çà ëåâàå êóë³ñû âûõîäçÿöü ÷àòûðû
âàéñêî¢öû — äâà ¢ ôîðìå ÷ûðâîíààðìåéöà¢, àäç³í — ó ñêóðàíöû, àäç³í — ó äî¢ã³ì ïëàø÷û é êàïåëþøû. ßíû âûíîñÿöü íà
ñÿðýäç³íó ñöýíû ñòîë ïàä ÷ûðâîíûì àáðóñàì ç ãðàô³íàì âàäû.
Êîæíû òðûìàå ¢ ðóöý ðàçìî¢í³ê.
Ïåðøû âàéñêîâåö: Ïðûéøë³ ÷ûðâîíûÿ òàíê³ — ïà¢öÿêàë³
ïàíû ³ ïàäïàíê³.
Äðóã³: Ñàëäàöêàÿ ïåñüíÿ — ìàãóòíàÿ çáðîÿ.
Òðýö³: Àðì³ÿ ÷ûðâîíà — âàøà ìîö ³ àáàðîíà.
×àöüâåðòû: Äçå ¢ëàäà íàðîäà, òàì ø÷àñüöå ³ ñâàáîäà.
Âûõîäç³öü Íàäçÿ ç õëåáàì-ñîëüëþ ³ ïÿå „Äàðàã³ÿ ìàå ìàñêâ³÷û”.
Äàðàãi ÿ ìài ìàñêâi ÷û,
Óâàæài ìûi ëåíi íãðàäöû,
Íi ê÷ûìó íàì Àò÷ûçíó äçÿëi öü
À öåì ïà÷ý íàì íåçà÷ýì äðàööà.
Ïðûi çæàéöi êà ìíå ¢ Áåëàðóñü,
Ïðûâàçi öi äðóçåé i çíàêîìûõ,
Ìîéöå ðóêi , ñàäçi öi ñü çà ñòîë,
Àòäûõàéöi i áóäçüöi êàê äîìà.
Äàðàãi ÿ ìài ïñêàâi ÷û,
Óâàæài ìûi ðàñòà¢÷àíå,
Õâàöi ò ìåñòà âàì âñåì ó ìi íÿ
Íà äçi âàíå, ñàôå i òàï÷àíå.
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Na te odwieczne tematy,
Co serca szlachetne wzruszały.
Czas płynął spokojnie isennie
Tym cichym iciepłym latem,
Ana progu już stała jesień
Wfurażerce izpistoletem.
Wszyscy wychodzą.

22. Przybycie żołnierzy
Odgłosy żab iptaków. Zlewej kulisy wychodzi czterech żołnierzy—
dwóch wmundurach czerwonoarmiejców, jeden wskórzanej kurtce, je−
den wdługim płaszczu ikapeluszu.
Wnoszą na środek sceny stół przykryty czerwonym obrusem ikarafkę
wody. Każdy znich ma wręku „Rozmówki”.
Pierwszy żołnierz: Przyszły czerwone tanki — uciekli pano−
wie, podpanki.
Drugi: Żołnierska pieśń — wszechmocna broń.
Trzeci: Armia Czerwona — wasza moc iobrona.
Czwarty: Gdzie władza ludowa, tam szczęście, swoboda.
Na scenę wchodzi Nadzia zchlebem isolą, śpiewa piosenkę „Moi dro−
dzymoskwiczanie”.
Przyjaciele najdroźsi zMaskwy,
Szanowani druźja leningradcy,
Nam nie nado Ojczyzny na pół
Itym bardziej nie treba nam dracca.
Przyjeżdżajcie ka mnie wBiełaruś
Iprzywoźcie kolegów, znajomych,
Myjcie ręce, siadajcie za stół,
Oddychajcie jak we własnym domu.
Bliscy moi sąsiedzi zArła,
Poważani druźja rostowczanie,
Starczy miejsca wam wszystkim otu,
Na kanapie, na sofie, tapczannie
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à íi õâàöi ò, òàê åñüöü æàø êðàâàöü,
åñüëi íàäà, ìàãó ïàöi ñíi ööà,
Òàê äàâàéöi æ äðóçüÿ „ñi áðàâàöü”,
Êàê íà Áåëàé Ðóñi ãàâàðûööà,
Ïðûi çæàéöi êà ìíå ïàñêàðýé,
Ïðîñi ì ìi ëàñüöi, ìi ëàñüöi ïðîñi ì.
Áåëàðóñü, êðàé àòêðûòûõ äçüâi ðýé
Ãîðàä Ãðîäíà, Ñàâåöêàÿ 8.
Ïåðøû: Ñïàñèáî âàì çà õëåá-ñîëü, ãðàæäàíî÷êà. À ñêàæèòå,
ñàëî ó âàñ òàêæå èìååòñÿ?
Äðóã³: À èìåþòñÿ ëè ó âàñ â ñåëåíèè çàæèòî÷íûå êðåñòüÿíå,
ñïåêóëÿíòû è ïðî÷èå íàñåêîìûå?
Íàäçåíüêà: Óñ¸ åòà ³ìååööà ¢ íàñ, à ÿê æà éíà÷àé, ïàí
àô³öýð.
Òðýö³: Ñïàñèáî çà ÷åñòíûé îòâåò, òîëüêî íå „ïàí àô³öýð”, à ïðîñòî „òîâàðèù”.
Íàäçåíüêà: Ñïàñ³áà, òàâàðûø÷.
Äðóã³: À ñêàæèòå íàì, ãðàæäàíî÷êà, íå çíàþ âàøåãî èìåíèîò÷åñòâà...
Íàäçåíüêà: Íàäçåÿ, äà÷êà ßçýïà.
Äðóã³: Ñêàæèòå íàì, Íàäåæäà ßçýïîâíà, ãäå âû ïîñòîÿííî ïðîïèñàíû è ïðîæèâàåòå?
Íàäçåíüêà: Òóò ÿ ïðàæûâàþ, òóòýéøàÿ ÿ.
Äðóã³: À åñëè âû òóò ïðîæèâàåòå, òî ïî÷åìó â ïåñíå âàøåé
óïîìèíàåòñÿ äîìàøíèé àäðåñ â ãîðîäå Ãðîäíî?
Íàäçåíüêà: Òàê ýòà ÿ, òàâàðûø÷, äëÿ ðûôìû. Ó íàñ ïàêà ³ø÷î
³ óë³ö ç òàê³ì³ íàçâàí³ÿì³ íåòó.
Ïåðøû: Áóäóò òàêèå íàçâàíèÿ, îáÿçàòåëüíî áóäóò, Íàäåæäà
ßçýïîâíà!
Òðýö³: Íàäåæäà ßçýïîâíà, à ìåíÿ ìîæåòå íàçûâàòü ïðîñòî
Âàíÿ. Áóäüòå òàê äîáðû, ïîêàæèòå îêðåñòíîñòè.
Íàäçåíüêà: Àãðýñòó óæî íÿìà, à áðóñí³öû ³ìåþööà. Ïàéäç¸ìöå, ïàêàæó.
Íàäçÿ é òðýö³ âàéñêîâåö ñûõàäçÿöü. Òûÿ, øòî çàñòàë³ñÿ, ÷ûòàþöü ñà ñâà³õ ðàçìî¢í³êà¢.
Ïåðøû: Êàìóí³ñòû — óñþäû àêòûâ³ñòû.
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Anie starczy, to mam ikrawać,
Podsuniemy się, jeśli potrzeba
Ibędziemy, druźja, „siabrawać”,
Starczy wszystkim na chleb ido chleba.
Na Ruś Białą ściągajcie bystrej,
Uniżenie prosimy waszmości.
Miasto Grodno, Sawieckaja siem,
Drzwi otwarte czekają na gości.
Pierwszy: Dziękujemy wam obywatelko za chleb isól. Apo−
wiedzcie, słoninę też macie?
Drugi: Asą uwas we wsi bogaci chłopi, spekulanci iinne po−
dobne pasożyty?
Nadzieńka: Ajakże inaczej, wszystko to mamy, panie oficerze.
Trzeci: Dziękujemy za uczciwą odpowiedź, tylko nie „panie
oficerze”, apo prostu „towarzyszu”.
Nadzieńka: Dziękuję towarzyszu.
Drugi: Obywatelko, nie znamy waszego imienia, ani jak się
nazywacie po ojcu...
Nadzieńka: Nadzieja, córka Józefa.
Drugi: Powiedzcie nam, Nadzieżdo Józefówno, gdzie jesteś−
cie zameldowani igdzie mieszkacie.
Nadzieńka: Tu mieszkam, jestem tutejsza.
Drugi: Jeśli tu mieszkacie, to dlaczego wwaszej piosence wys−
tępuje adres domowy wmieście Grodno?
Nadzieńka: Ato ja tylko tak, towarzyszu, do rymu. Unas na
razie iulic ztakimi nazwami nie ma.
Pierwszy: Będą takie nazwy, obowiązkowo będą, Nadzieżdo
Józefówno!
Trzeci: Nadzieżdo Józefówno, do mnie możecie się zwracać
po prostu Wania. Bądźcie tak dobrzy, pokażcie ok... ak... akres−
ność.
Nadzieńka: Nie, agrestu to już nie ma, ale są jagody. Niech
idzie, pokażę.
Nadzia itrzeci żołnierz wychodzą. Pozostali czytają ze swoich „Roz−
mówek”.
Pierwszy: Komuniści — zawsze aktywiści.
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Äðóã³: Ó êàãî âåäû — ó òàãî ³ ñ³ëà.
Òðýö³: Ñëóæû ¢ àðì³³ òàê, êàá òàâàðûøû çàéçäðîñüö³ë³, à âîðàã³ çëàâàë³.
Ïÿþöü „Àòü-äâà ëåâîé” ³ ñûõîäçÿöü ðàçàì ñà ñòàëîì ³ ãðàô³íàì.
Íà ñöýíó âûáÿãàþöü Ðàìàí ³ Ì³õàñü. Ãó÷ûöü „Ëàëàëàëà”.
Ó íàøûì ìÿñòý÷êó âîñåíü
I ïðûõàäíi ðîçíûÿ ëàçÿöü ïà õàòàõ,
Òûöêàþöü ïàëüöàìi ¢ ñàëà
I íàâîäçÿöü ñâàå ïàðàäêi .
Ó ìÿíå íà äóøû ïàñêóäíà
I ñëîâà¢ áðàêóå, êàá âûêàçàöü ãýòà
I íå õàïàå ìîöû,
Êàá äàëåé ãýòà ìî¢÷êi òðûâàöü
ß ïàéäó ïà ìÿñòý÷êó,
Âàçüìó ¢ ðóêi êàëà
I çàñüïÿâàþ ¢ãîëàñ,
Êàá ÷óëi ¢ñå:
— ËÀËÀËÀËÀ!
Ì³õàñü: Íó, øòî öÿïåð, Ðàìàí?
Ðàìàí: Íÿ âåäàþ, ìîæà, ïàéøë³ ïà õàòàõ?
Ñòàñü: À ìîæà, ïàéøë³ Ìàðêó ïàá’åì?
Ì³õàñü: À çà øòî Ìàðêó á³öü?
Ñòàñü: À çà òîå, øòî ÷ûðâîíûõ ãàðýëêàé ÷àñòàâà¢.
Ì³õàñü: ßíû, Ñòàñü, ñàì³ ÷àñòàâàë³ñÿ. Âîñü êàá ³õ ïàá³öü...
Ñòàñü: Òàäû, ìîæà, äàâàé äà Ìàðê³ ïà äðóã³ì ðàçå, âîçüìåì
ÿø÷ý ïà àäíîé, à òàäû áóäçåì äóìàöü. Çãîäà?
Ì³õàñü: Çãîäà!
Ñòóêàþöü äàëîíü àá äàëîíü ³ ñûõîäçÿöü.
Íà ñöýíó âûõîäç³öü Ë³ñòàíîøà.
Ë³ñòàíîøà: Ñõóäíåëà ìàÿ ïàøòàðñêàÿ òîðáà. Ë³ñòû íÿìà êàìó
íàñ³öü. Þç³ê, ÿê òàäû ¢ö¸ê, äûê ç êàíöàì³. Ðàãîéøó çàáðàë³, Ïàëÿ¢í³÷àãà çàáðàë³, Ë¸ëåê ó ëåñå õàâàåööà, Ì³õàñü ñà Ñòàñåì ñÿäçÿöü ó ïàñòàðóíêó. Äà-à, æûöüö¸ ïðàæûöü — íÿ ïåñåíüêó ñüïåöü. Âîñü ³ ¢ Íàäçåíüê³ ïàñëóõàéöå, øòî çäàðûëàñÿ, ñàïðà¢äíàÿ, ÿê êàæóöü, äðàìà.
Îé, âû äçåâà÷êi áåëàðóñêi ÿ,
Íå ¢ëþáëÿéöåñü ¢ âàåííûõ ðàáÿò,
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Drugi: Kto ma wiedzę — ten ma siłę.
Trzeci: Służ warmii tak, żeby towarzysze zazdrościli, awrogo−
wie się złościli.
Śpiewają „Az−dwa, lewa” iwychodzą wynosząc stół ikarafkę.
Na scenę wbiegają Roman iMichał. Słychać „LaLaLaLa”.
Jesieńwnaszym miasteczku
Iróżne przybłędy nam łażą po chatach,
Skubią palcami słoninę,
Wprowadzają swoje porządki.
Czuję się jakoś paskudnie
Isłów mi brakuje, by otym powiedzieć,
Dłużej już nie wytrzymam,
Wmilczeniu nie mogę wciąż trwać.
Przejdę się po miasteczku,
Wezmę kij albo dwa,
Głośno zaryczę co siły,
Niech słyszą mnie:
— LALALALA
Michał: Ni ico teraz, Romanie?
Roman: Nie wiem, może rozejdźmy się po chatach?
Staś: Amoże dołożymy Markowi?
Michał: Aza co go bić?
Staś: Za to, że czerwonych wódką częstował.
Michał: Oni, Stasiu, sami się częstowali. Żeby tak ich pobić...
Staś: To może jeszcze raz skoczymy do Marka, weźmiemy na
drógą nóżkę iwtedy pomyślimy. Zgoda?
Michał: Zgoda.
Stukają się dłońmi iwychodzą.
Na scenę wychodzi Listonosz.
Lisonosz: Schudła moja torba. Nie mam komu listów nosić.
Józik, jak uciekł, to do tej pory go nie widać. Rahojszę zabrali,
Myśliwego zabrali, Lolek chowa się lesie, Michał ze Stasiem sie−
dzą na posterunku. Taak, życie to nie bajka. UNadzieńki też zda−
rzył się, jak to mówią, prawdziwy dramat. Posłuchajcie.
Drogie dziewaczki−Białorusaczki
Nie kochajcie wojskowych, onie,
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Áî âàåííûÿ ¢ñå æàíàòûÿ,
Ó çàáëóæäæýíüíå ïðûâîäçÿöü äçÿ¢÷àò.
Àäíà äçåâóøêà — ðàñêðàñàâi öà,
Ïðàçûâàëàñÿ Íàäçÿé ÿíà,
Óëþái ëàñÿ ó âàåííàãà,
Íî íÿ çíàëà, øòî äîìà æàíà.
Ïîçüíi ì âå÷àðàì ïðûéøî¢ Âàíå÷êà,
Ïàäàðû¢ íàñàâîé ¸é ïëàòîê.
„Ñàáiðàé óñ¸, ¢ñ¸, øòî ¸ñüöü ¢ öi áÿ,
I ïàåäçåì íà Äàëüíû Âàñòîê”.
Äà âàêçàëà éøëi , öàëàâàëi ñÿ,
Ëþáàâàëi ñü ñàáîé, êàê ìàãëi .
Äàë îí â ðóêi åé ÷àìàäàí ïóñòîé,
Ñêàçàë: „Ïàðó ìi íóò àáàæäçi ” .
Àáàøî¢ êðóãîì, ñàì çàøî¢ ¢ âàãîí
I ïðàçðûöåëüíà ñìîòðûò ¢ àêíî:
„Äà ñüâi äàíi ÿ, áîëüø íÿ æäçi ìi íÿ,
¡ ìÿíå äîìà åñüöü äçåöi , æàíà”.
I àñòàëàñÿ áåäíà Íàäçåíüêà
Ç ÷àìàäàíàì ïóñòûì ó ðóêàõ.
Àáëi ëàñü ñüëÿçîé, çü öåì óøëà äàìîé,
Òàê ïðàéøëi ìàëàäûÿ ãàäà.
Ç-çà êóë³ñà¢ âûõîäç³öü âàéñêîâåö.
Âàéñêîâåö: À ÿ òóò ñòîþ, âàøó ïåñíþ ñëóøàþ. Õîðîøàÿ ó âàñ
ïåñíÿ, òîâàðèù Ïî÷òàëüîí, äóøåâíàÿ. È ïðàâû âû, îäíîçíà÷íî ïðàâû, ÷òî êðèòèêóåòå Èâàíà. Íî çà÷åì æå äåëàòü èç ýòîãî òðàãåäèþ?
Íó, óåõàë, íå ïðåäóïðåäèâ. Òàê ÷òî æå òåïåðü — ñóäèòü åãî çà ýòî?
Ë³ñòàíîøà: Õëåá-ñîëü åø, à ïðà¢äó ðýæ.
Âàéñêîâåö: Òàê-òî îíî òàê, òîâàðèù Ïî÷òàëüîí. Íî âåäü ïðàâäà, îíà òîæå ðàçíàÿ áûâàåò. Íå ïðàâäà ëè?
Ë³ñòàíîøà: Íà ïðà¢äçå ñüâåò ñòà³öü.
Âàéñêîâåö: À êòî àâòîð ýòîé ïåñíè?
Ë³ñòàíîøà: ßê õòî? Íàðîä.
Âàéñêîâåö: À åñòü ëè ó âàøåãî íàðîäà äðóãèå ïåñíè? Áîëåå,
òàê ñêàçàòü, æèçíåðàäîñòíûå, ìåíåå, òàê ñêàçàòü, ìåëêîòåìíûå.
Ïðî íîâóþ æèçíü èëè, íàîáîðîò, ïðî òî, êàê ñòðàäàëè âû è ìó÷èëèñü ïîä ïîëüñêèì ãí¸òîì.
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Żołnierz żonę ma iojedno dba,
Na złą drogę sprowadzić was chce.
Piękna dziewczyna, biedna ptaszyna,
Każdy Nadzię wokolicy zna,
Zakochała się właśnie wjednym znich,
Nie wiedziała, że żonę on ma.
Późny wieczór był, przyszedł Wanieczka,
Dał jej chustkę do nosa — płatok.
„Szybko pakuj się, zabierz to co masz,
Wyruszamy na Wschód — na Wastok”
Wstronę stacji szli, całowali się,
On: „Ja kocham”, aona: „Tyś mój”.
Na peronie jej pusty kufer dał
Ipowiedział: „Poczekaj tu, stój”.
Jakoś dziwnie zbladł, do wagonu wsiadł,
Reumatyczne spojrzenie jej śle:
„Bywaj miła ma, już nie wrócę ja,
Dzieci, żona czekają. Pa−pa”.
Izostała tak biedna Nadzieńka
Zpustym kufrem, samotna, we łzach,
Nie widziała nic, gdy do domu szła...
Rozpłynęła się młodość jak mgła.
Zza kulis wychodzi żołnierz.
Żołnierz: Aja tu stoję, piosenki waszej słucham. Dobra wasza
piosenka, towarzyszu Listonoszu, wzruszająca. Macie stuprocen−
tową rację, że krytykujecie Iwana. Ale po co robić ztego tragedię?
No, wyjechał, nie uprzedził. Więc co, mamy go za to sądzić?
Listonosz: Wdzień czy wnocy, wal prawdę woczy.
Żołnierz: Niby tak, towarzyszu Listonoszu. Ale prawda też róż−
na bywa. Nie prawda?
Listonosz: Na prawdzie świat się opiera.
Żołnierz: Kto jest autorem tej piosenki?
Listonosz: Ja to ko? Naród.
Żołnierz: Aczy wasz naród ma inne piosenki? Przesiąknięte,
że tak powiem, większą radością życia, ogłębszej, że tak powiem,
tematyce. Onowym życiu, albo otym, jak męczyliście się icier−
pieli pod polskim uciskiem.
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Ë³ñòàíîøà: Ðîçíûÿ ïåñüí³ ¸ñüöü ó íàøàãà íàðîäó. Áàãàòû íàø
íàðîä íà ïåñüí³.
Âàéñêîâåö: À ìîæíî ëè, òîâàðèù Ïî÷òàëüîí, ñîáðàòü ëþäåé,
ñïåòü ïåñíþ, îðãàíèçîâàòü íåáîëüøîé êîíöåðòèê? Êñòàòè, ÷òî ýòî
ó âàñ ñóìêà òàêàÿ ðàçäóòàÿ? ×òî âû òàì íîñèòå?
Ë³ñòàíîøà: Ï³ñüìû, òàâàðûø âàéñêîâåö.
Âàéñêîâåö: À ïî÷åìó íå ðàçäà¸òå?
Ë³ñòàíîøà: Àäðàñàòû, êàê ãàâàðûööà, âûáûë³.
Âàéñêîâåö: Âûáûëè? Òàê ÷òî æå. áóäåòå òåïåðü èõ êîððåñïîíäåíöèþ äî ïîáåäû ìèðîâîé ðåâîëþöèè íîñèòü? Íåìåäëåííî ðàçäàéòå íåâîñòðåáîâàííóþ êîððåñïîíäåíöèþ ëþäÿì à, çàîäíî, ïðèãëàñèòå íà íàø êîíöåðòèê. Äî ñâèäàíèÿ.
Âàéñêîâåö ñûõîäç³öü, à Ë³ñòàíîøà ðàçäàå ë³ñòû ãëåäà÷àì ó çàë³
³ çàïðàøàå ³õ íà „çàêëþ÷íû êàíöýðò”.

23. Çàêëþ÷íàÿ ñöýíà
Íà ñöýíå Íàäçåíüêà, Àäýëüêà, Ìàðêà ³ Ë³ñòàíîøà. ßíû ïà÷ûíàþöü
âûêîíâàöü „Ïàä ïðûãí¸òàì ïàíñê³ì” Ç-çà êóë³ñà¢ âûõîäçÿöü ³íøûÿ
¢äçåëüí³ê³ ï’åñû é äàëó÷àþööà äà ñüïåâà¢. Íà ñöýíå íÿìà àäíî Çüì³öåðà. Çàêëþ÷íûÿ ñëîâû ïåñüí³ ñüïÿâàþöü óñå, ó òûì ë³êó âàéñêî¢öû.
Íàñ íà cüâåò, íà Áîæû
Íàðàäçi ëà ìàöi
Ó ãàäû öÿæêi ÿ,
Ïàä ïðûãí¸òàì ïàíñêi ì.
Ëà-ëà-ëà, ëà-ëà-ëà
Ó ãàäû öÿæêi ÿ,
Ëà-ëà-ëà, ëà-ëà-ëà
Ïàä ïðûãí¸òàì ïàíñêi ì.
Ïàä ïðûãí¸òàì ïàíñêi ì
Òàí÷ûëi ñüïÿâàëi ,
Ñâîéñêi ÿ êà¢áàñêi
Ïi âàì çàïi âàëi .
Ëà-ëà-ëà, ëà-ëà-ëà
Ïàä ïðûãí¸òàì ïàíñêi ì,
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Listonosz: Różne piosenki ma nasz naród. Jesteśmy bogaci
wpiosenki.
Żołnierz: Amożna by towarzyszu Listonoszu zebrać ludzi, coś
zaśpiewać, zorganizować mały koncercik? Apropos, dlaczego wa−
sza torba jest taka rozepchana? Co wniej nosicie?
Listonosz: Listy, towarzyszu żołnierzu.
Żołnierz: Adlaczego ich nie ich nie doręczacie?
Listonosz: Adresaci, jak to się mówi, wyprowadzili się.
Żołnierz: Wyprowadzili się? To co teraz, będziecie ich kores−
pondencję nosić do zwycięstwa rewolucji światowej. Szybciej roz−
dajcie tę całą korospondenję ludziom ijednocześnie zaproście na
nasz koncercik. Do widzenia.
Żołnierz wychodzi, aListonosz rozdaje listy widzom izaprasza ich
na „koncert finałowy”.

23. Scena finałowa
Na scenie: Nadzzieńka, Adelka, Marek iListonosz. Zaczynają śpie−
wać „Pod uciskiem panów”. Zza kulis wychodzą pozostali uczestnicy
spektaklu idołączją do śpiewających. Na scenie brakuje tylko Źmitra.
Końcówkę piosenki śpiewają wszyscy, także żołnierze.
Nas na świat, na Boży
Narodziła mama
Wczasach nieszczególnych,
Pod uciskiem panów.
La−la−la, la−la−la
Wczasach nieszczególnych,
La−la−la, la−la−la
Pod uciskiem panów.
Pod uciskiem panów
Dobrześmy hulali,
Szyneczki, kiełbaski
Piwem zapijali.
La−la−la, la−la−la
Pod uciskiem panów,
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Ëà-ëà-ëà, ëà-ëà-ëà
Ïi âàì çàïi âàëi .
Ïàä ïðûãí¸òàì ïàíñêi ì
Ìû ðàñüëi −ñòàëåëi ,
Ïàä ïðûãí¸òàì ïàíñêi ì
Ãðàëi ìû âÿñåëüëå.
Ëà-ëà-ëà, ëà-ëà-ëà
Ïàä ïðûãí¸òàì ïàíñêi ì,
Ëà-ëà-ëà, ëà-ëà-ëà
Ãðàëi ìû âÿñåëüëå.
Ïàä ïðûãí¸òàì ïàíñêi ì
Äçåòàê çàâàäçi ëi ,
Ïàä ïðûãí¸òàì ïàíñêi ì
Ãðàìàöå âó÷ûëi .
Ëà-ëà-ëà, ëà-ëà-ëà
Ïàä ïðûãí¸òàì ïàíñêi ì,
Ëà-ëà-ëà, ëà-ëà-ëà
Ãðàìàöå âó÷ûëi .
Ïàä ïðûãí¸òàì ïàíñêi ì
Ó âîéñêà ïðàâàäæàëi ,
Ïàä ïðûãí¸òàì ïàíñêi ì
Ç âîéíà¢ ñóñòðàêàëi .
Ëà-ëà-ëà, ëà-ëà-ëà
Ïàä ïðûãí¸òàì ïàíñêi ì,
Ëà-ëà-ëà, ëà-ëà-ëà
Ç âîéíà¢ ñóñòðàêàëi .
Ç âîéíà¢ ñóñòðàêàëi,
×àðêó âûïi âàëi ,
À ïðàç ãîä ïðàç äðóãi
Óíóêà¢ êàëûõàëi .
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La−la−la, la−la−la
Piwem zapijali.
Pod uciskiem panów
Myśmy dorastali,
Pod uciskiem panów
Wesela sprawiali.
La−la−la, la−la−la
Pod uciskiem panów,
La−la−la, la−la−la
Wesela sprawiali.
Pod uciskiem panów
Dzieci się rodziły,
Pod uciskiem panów
Do szkoły chodziły.
La−la−la, la−la−la
Pod uciskiem panów,
La−lala, la−la−la
Do szkoły chodziły.
Pod uciskiem panów
Do wojska nas brali,
Pod uciskiem panów
Zwojen nas witali.
La−la−la, la−la−la
Pod uciskiem panów,
La−la−la, la−la−la
Zwojen nas witali.
Zwojen nas witali,
Szklankę nalewali,
Aza roczek−drugi
Wnuki kołysali.
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Ëà-ëà-ëà, ëà-ëà-ëà
À ïðàç ãîä, ïðàç äðóãi ,
Ëà-ëà-ëà, ëà-ëà-ëà
Óíóêà¢ êàëûõàëi .
Óíóêà¢ êàëûõàëi ,
Ïåñüíi iì ñüïàâàëi
Ïðà ãàäû öÿæêi ÿ
Ïàä ïðûãí¸òàì ïàíñêi ì.
Óñå êëàíÿþööà é ñûõîäçÿöü.

24.
Àä÷ûíÿåööà âå÷êà ëþêó. Çüÿ¢ëÿåööà ¢çðóøàíû Çüì³öåð ç êàâàëêàì ãðóíòó ¢ ðóêîõ.
Çüì³öåð: Ïà÷àêàéöå, ïà÷àêàéöå! Ïåðàäàéöå õòî-íåáóäçü Áðîí³,
øòî ÿ çäîëå¢ ïàçüáåãíóöü àðûøòó, ñõàâà¢øûñÿ ¢ êàòàêîìáàõ. Ïàä÷àñ ïðàõîäê³ àäíàãî ç íîâûõ òóíýëÿ¢ ÿ çíàéøî¢ âîñü ãýòà (ïàêàçâàå ãðóíò). Ìîæàöå ìíå íÿ âåðûöü, àëå ãýòà òàêàÿ ñàìàÿ ðóäà, ÿê
äàâà¢ ìíå êàë³ñü Ðàãîéøà. ß çíàéøî¢ çîëàòà. ² òàì, óí³çå, ÿãî
øìàò. Êàïàöü íå ïåðàêàïàöü. Òàê øòî ïåðà÷àêàþ ïàä çÿìë¸é íàâàëó ³ çàéìóñÿ ðàñïðàöî¢êàé ðàäîâ³ø÷à. Êàë³ áóäçåöå ìåöü ÿê³ÿ
ö³êàâûÿ ïðàïàíîâû, êàë³ ëàñêà, çüâÿðòàéöåñÿ, àáìÿðêóåì.
3àñëîíà.

Áîíóñ
Íàñòà¢íi ê Ðàãîéøà
Òûñÿ÷à äçåâÿöüñîò äâàööàöü øîñòû ãîä.
Ìÿñòý÷êà Ðàêà¢ ïðû ïàíñêàé Ïîëüø÷û.
Ó öýíòðû ïëîø÷à. Íà ïëîø÷û êàñüö¸ë.
Ïà ïëîø÷û i äçå íàñòà¢íi ê Ðàãîéøà.
¨í àïðàíóòû ïà àïîøíÿé ìîäçå:
Íà i ì ãàëi ôý, êàìi çýëüêà äû ãàëüøòóê,
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La−la−la, la−la−la
Aza roczek−drugi,
La−la−la, la−la−la
Wnuki kołysali.
Wnuki kołysali
Pieśni im śpiewali,
Onieszczęsnych czasach
Pod rządami panów.
Wszyscy kłaniają się iwychodzą.

24.
Podnosi się pokrywka nad wejściem do piwnicy. Pojawia się wzru−
szony Źmicier zbryłą ziemi wrękach.
Źmicier: Zaczekajcie, zaczekajcie! Przekażcie Broni, że zdoła−
łem uniknąć aresztu kryjąc się wkatakumbach. Kiedy szedłem
przez jeden ztuneli oto co znalazłem (pokazuje ziemię). Możecie
mi nie wierzyć, ale jest to ta sama ruda, którą dawał mi kiedyś
Rahojsza. Znalazłem złoto. Tam wdole jest go mnóstwo. Można
kopać ikopać. Więc przeczekam pod ziemią nawałę izajmę się
badaniem złoża. Jeśli będziecie mieć jekieś ciekawe propozycję,
proszę bardzo, wiecie gdzie mnie szukać.
Kurtyna.

Bonus
Profesor Rahojsza
Rok tysiąc dziewięćset dwudziesty szósty.
Miasteczko Raków, gdzieś wpańskiej Polsce.
Wcentrum jest plac, przy placu kościół.
Po placu kroczy profesor Rahojsza.
Ubrany zgodnie znajnowszą modą:
Nosi bryczesy, kamizelkę ikrawat,
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Íà i ì àêóëÿðû äû íîâûÿ áîòû
(Íîâûÿ áîòû äîáðàé ðàáîòû!).
Ñàì ¸í òóòýéøû — âÿðíó¢ñÿ íÿäà¢íà.
Âó÷û¢ñÿ íà ôi çûêà ¢ Ðàòýðäàìå.
Íó, ¸ñüöü òàêi ãîðàä íåäçå ¢ Ý¢ðîïå.
Àëå ãýòà, çðýøòû, íÿ âåëüìi iñòîòíà.
Äûê âîñü ïðà Ðàãîéøó: ó øêîëå ïðàöóå,
À äîìà ÷ûòàå äû íåøòà ìàéñòðóå.
Íàïðûêëàä, ïàñòàâi ¢ íà äàõó àíòýíó,
Çðàái ¢ çàçÿìëÿëüíi ê, àïë¸¢ äðîòàì ñüöåíû
I ïðûñòàñîâó ïàñòàâi ¢ ó õàöå —
Äàðóéöå, ïàíîâå, çàâåööà „àäàïöåð”...
ßø÷ý ¸ñüöü äûíàìi ê i ðó÷êà íàñòðîéêi .
À ¢ øêîëå, ñàáàêà, ïàñòàâi ¢ ìíå òðîéêó.
Àëå íå ïàêðû¢äçi ¢ñÿ ÿ íà Ðàãîéøó —
ß ¢ øêîëå íÿ ëåïøû, àëå é íÿ ãîðøû.
Çàòîå Ðàãîéøà ñêàçà¢ ïà ñàêðýòó,
Íàâîøòà ïàñòàâi ¢ àíòýíi íó ãýòó.
Ìà¢ëÿ¢, ÿíà ëîâi öü íÿáà÷íûÿ õâàëi ,
ßêi ÿ ÿê áûööàì ó ÷àñå áëóêàëi ,
Öi áóäóöü ÿø÷ý ÿíû ¢ ÷àñå áëóêàöü...
Äàðóéöå, ïàíîâå, ìíå öÿæêà êàçàöü.
ß, êàæó÷û ø÷ûðà, íÿ ¢ñ¸ ðàçóìåþ,
Àëå êàæó ïðà¢äó, êàæó, ÿê óìåþ.
Äàêëàäíåé, êàæó, ÿê òëóìà÷û¢ Ðàãîéøà,
À ¸í, ìîæà, çáëûòà¢ öi ïåðàáîëüøû¢.
Àëå ïðûñÿãàþ: óíî÷û àäíîé÷û
Íà ¢ëàñíûÿ âóøû, íà ¢ëàñíûÿ âî÷û
ß áà÷û¢ i ÷ó¢, ÿê ó Ðàãîéøàâàé õàöå
Ñüâÿöi ¢ñÿ i ãðà¢ òîé, äàðóéöå, àäàïöåð,
I ñëóõà¢ Ðàãîéøà âàð’ÿöêi ÿ ãóêi —
Ïÿêåëüíûÿ åíêi , ïà÷âàðíûÿ õðóêi ,
ßê áûööàì áû ä’ÿáàë ïi ëi êà¢ íà ñêðûïöû.
I ìíå çàêàðöåëà ïàáåã÷û ¢ ïàëi ö’þ.
Àëå íå ïàáåã ÿ. Ñòàÿ¢ ñêàìÿíå¢øû,
Çáëÿäíåëû, íi áûòà äâà òûäíi íÿ å¢øû.
I âîñü àä÷ûíÿþööà äçüâåðû ¢ õàöå,
I êàæà Ðàãîéøà: „Çàõîäçüöå, ñÿäàéöå!”
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Nosi okulary ibuty nowe
(buty nowe, buty fachowe!).
Sam jest tutejszy — powrócił niedawno.
Ukończył fizykę gdzieś wRotterdamie.
Jest takie miasto daleko wEuropie.
Ale to, zresztą, nie takie istotne.
Więc oRahojszy: wszkole pracuje,
Wdomu — za książkę lub majsterkuje.
Na przykład, postawił na dachu antenę,
Druty na ścianach, to uziemienie.
Iurządzenie skądś przywlókł do chaty —
Wybaczcie panowie, to jakiś „adaptyr”...
Ma jeszcze dynamo ifal wyszukuje,
Awszkole, skubany, postawił mi tróję.
Lecz nie obraziłem się ja na Rahojszę —
Nie jestem prymusem, lecz inie najgorszym.
Rahojsza powiedział mi wtajemnicy,
Po co postawił na dachu miednicę.
Antena ta służy, powiedział, do tego,
By łowić nią fale zczasu przyszłego.
Czy takie fale po świecie latają?
Wybaczcie, mądrzejsi niech to rozważają.
Ja powiem szczerze, nie bardzo rozumiem,
Ale mówię prawdę, powiadam jak umiem.
Rahojsza tłumaczył mi wszystko zpamięci,
Może pomylił się lub coś pokręcił.
Lecz daję wam słowo, że kiedyś wnocy
Na własne uszy, na te oto oczy
Widziałem, słyszałem jak zjego chaty
Świecił się, buczał, wybaczcie, „adaptyr”.
Isłuchał Rahojsza wariackich dźwięków,
Poczwarnych stękań, piekielnych jęków.
Niby sam diabeł rzępolił na skrzypcach,
Chciałem czym prędzej zawołać policję.
Lecz nie pobiegłem, jak słup stałem wmiejscu,
Blady, ze strachu waliło mi serce.
Ioto Rahojsza otwiera drzwi wchacie,
Uprzejmie zaprasza: „Zachodźcie, siadajcie!”
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Çàõîäæó, êàæó: „Âå÷àð äîáðû ¢ õàòó!”
„Ãîä òûñÿ÷à äçåâÿöüñîò ñåìäçåñÿò ïÿòû”, —
Êàæà ¸í ìíå i äçi êà ðàãî÷à.
I ÿ çðàçóìå¢: âàð’ÿöåå Ðàãîéøà.
Øàëåå Ðàãîéøà. I ÿ àä÷óâàþ,
ßê á’å ¢ ãàëàâó ìàþ ìóçûêà òàÿ,
I ÿ ïàìi æ âîëi ðàáëþñÿ âàð’ÿòàì
Àä ìóçûêi , ãðàíàé ó ñåìäçåñÿò ïÿòûì.
ß ñòðàöi ¢ ïðûòîìíàñüöü àä ðîêó äû ïàíêó,
Ç äóðíîé ãàëàâîé à÷óíÿ¢ òîëüêi ðàíêàì
I áîëåé íi êîëi ¢ æûöüöi äà Ðàãîéøû
ß íå ïàéäó... Ëåïø íàï’þñÿ ó Ìîéøû,
Ó ïðîñòàé çâû÷àéíàé êàð÷ìå ìåñòà÷êîâàé,
Ãàðýëêi ïðàçðûñòàé, ãàðýëêi æûòí¸âàé!
Ïðîñòûÿ ñëîâû
Ïðîñòûÿ ñëîâû,
Ïðîñòûÿ ðý÷û,
Õëåá íà ñòàëå,
Ïîëûìÿ ¢ ïå÷û.
Ãýòà òàê ïðîñòà,
Ãýòà òàê äîáðà,
ßê ç ãàëàâîþ
Çàëåçüöi ïàä êî¢äðó.
Ïðûöåìêàì ñi íi ì,
Çi ìîâàé ïàðîþ,
Ó äîìå áàöüêî¢ñêi ì
Óñ¸ òàê çíà¸ìà.
Óñ¸ òàê íàäçåéíà,
Óñ¸ òàê ãðóíòî¢íà,
Øòî òóò äàäàöü?
Õi áà øòî íi ÷îãà.
Ìîæíà æûöü äàëåé,
Äçåíü ïðûéäçå íîâû,
Äàáðàíà÷, ïàíåíêi ,
Äàáðàíà÷, ïàíîâå.
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Więc wchodzę imówię „Dzień dobry tym kątom!”
„Tysiąc dziewięćset siedemdziesiąty piąty” —
Krzyczy Rahojsza idziko się śmieje.
Wmig zrozumiałem: gospodarz szaleje.
Wariuje Rahojsza. Amnie wgłowę wali
Ta muzyka dzika, niby ze stali.
Już czuję, że zaraz wariatem zostanę
Od muzyki wsiedemdziesiątych zagranej.
Straciłem przytomność od rocka ipunka,
Aból głowy ustał dopiero nad rankiem.
Już nikt mnie nie zmusi, by pójść do Rahojszy.
Lepiej wypiję kieliszek uMojszy,
Uprostej uprzejmej karczmarki miejscowej
Wódeczki czystej, wódeczki stołowej.
Zwyczajne słowa
Zwyczajne słowa,
Zwyczajne rzeczy,
Jak chleb na stole
Ipłomień wpiecu.
To jest tak proste,
To jest tak dobre
Jak wdomu mamy
Skryć się pod kołdrą.
Szarą godziną
Gdy na dworze zima,
Wdomu rodzinnym
Wszystko jest bliskie.
Wszystko przyjazne,
Wszystko solidne,
Co tu dodawać?
Więcej nie trzeba.
Można żyć dalej,
Dzień przyjdzie nowy,
Dobranoc panienki,
Dobranoc panowie.
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Äàâàé ïàì³ðûìñÿ
(*

)

Äàâàé ïàì³ðûìñÿ, ïàì³ðûìñÿ,
×àãî ñòà³ø ó äçüâÿðîõ?
Äàâàé ïàì³ðûìñÿ,
Ïåðàñòóïàé ïàðîã.
Äàâàé ïàì³ðûìñÿ, ïàì³ðûìñÿ,
Íÿ ñòîé óæî ïàä àêíîì.
Äàâàé ïàì³ðûìñÿ,
Òâà³ì áóäçå ìîé äîì.
Äàâàé ïàì³ðûìñÿ, ïàì³ðûìñÿ,
Íàñòà¢ëþ ñàìàâàð.
Äàâàé ïàì³ðûìñÿ,
Íÿ áóäçåì ó äóðíÿõ.
Äàâàé ïàì³ðûìñÿ, ïàì³ðûìñÿ,
Êóï³ íàì ïàìàðàí÷à¢.
Äàâàé ïàì³ðûìñÿ
² ïîéäçåì òàí÷ûöü.
Äàâàé ïàì³ðûìñÿ, ïàì³ðûìñÿ,
Óæî äîñüöü áûöü ÿê ãåéðûì.
Äàâàé ïàì³ðûìñÿ,
Ìû íàçà¢æäû ñÿáðû.
Äàâàé ïàì³ðûìñÿ, ïàì³ðûìñÿ,
×àãî ñòà³ø ó äçüâÿðîõ?
Äàâàé ïàì³ðûìñÿ,
Ïåðàñòóïàé ïàðîã.
Òýêñò ó ï’åñå ïàäàåööà ïàâîäëå ò.çâ. ÷ýñêàé ëàö³íê³ äëÿ ³äç³ø.
„Õ” ÷ûòàåööà ÿê „õ” ó ê³ðûë³öû. Æûäî¢ñê³ì àëüôàáýòàì, ò.çâ.
êâàäðàòàì ïàäàåööà êðûõó ³íøàÿ (àëå âåëüì³ ïàäîáíàÿ)âýðñ³ÿ
ïåñüí³, ïàâîäëå âûäàíüíÿ „Jewish Folk Songs in Yiddish and English”
Compiled and Edited with English Adaptations by Ruth Rubin, 1989.
*
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Wybaczmy sobie wszystko
(Lomir zix iberbetn*)
Wybaczmy sobie wszystko, sobie wszystko,
Dlaczego stoisz wdrzwiach?
Wybaczmy sobie wszystko,
Przełam głupi strach.
Wybaczmy sobie wszystko, sobie wszystko,
Pod oknem przestań tkwić,
Wybaczmy sobie wszystko,
Spróbujmy zgodnie żyć.
Wybaczmy sobie wszystko, sobie wszystko,
Samowar czas postawić,
Wybaczmy sobie wszystko,
By wdurniów się nie bawić.
Wybaczmy sobie wszystko, sobie wszystko,
Kupuj pomarańcze,
Wybaczmy sobie wszystko
Izacznijmy tańczyć.
Wybaczmy sobie wszystko, sobie wszystko,
Nie bądźmy jak te goje,
Wybaczmy sobie wszystko,
Wszystkie grzechy swoje.
Wybaczmy sobie wszystko, sobie wszystko,
Dlaczego stoisz wdrzwiach,
Wybaczmy sobie wszystko,
Przełam głupi strach.
Tekst wscenariuszu podajemy tak zwaną czeską łacinką dla jidisz.
„X” czyta się jak „ch” wjęzyku polskim. Hebrajskim alfabetem podana
jest trochę inna (ale bardzo podobna) wersja piosenki. Według: „Jewish
Folk Songs in Yiddish and English” Compiled and Edited with English
Adaptations by Ruth Rubin, 1989.
*
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