


ADAM KRECZMAR, urodzony w roku 1944, studiował w 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jako poeta zade
biutował w roku 1965, publikując dwa wiersze liryczne w 
„Almanachu Młodych" wyd. „Iskry". W latach 1963-67 byt 
jednym z twórców kabaretu studenckiego „ Hybrydy", osta
tnio zaś rozwija żywą działalność w kabarecie „Pod Egidą" . 

Od roku 1966 współpracuje również z Polskim Radiem (Ili 
program - „Ilustrowany Tygodnik Rozrywkowy" oraz I pro
gram - audycja satyryczna „Samo życie"). Dużą popular
ność zyskał jako autor tekstów piosenek (m.in. „Jak cię, 

miły, zatrzymać", „Daj", „Zimowa dziewczyna" ) do muzyki 
Jerzego Andrzeja Marka, z którym związał się w tej dziedzi
nie od kilku lat. Od roku jest stałym współpracownikiem ty
godnika „Szpilki". Sztuka „Hyde Park" prezentowana obec
nie ni::'I Scenie 61 Teatru „Ateneum" jest debiutem dramatur
gicznym młodego autora. 

PIOSENKA O PUNKCIE OPARCIA 

Ziemia jest tak okrutnie płaska 

(górzyste pomijając kraje), 

że kiedy człowiek na nią nastał, 

właściwie mało z niej wystaje ... 

Tłum niecierpliwy brzydkich kacząt 

czeka na skrzydła, co nie rosną. 

Aż ludzie, wędrujący prosto, 

przyjdą, podepczą, nie zobaczą ... 

Ziemia jest tak okrutnie duża 

(wyjąwszy Rypin i Monaco), 

że człowiek choć chce i choć mu żal 

nie wpadnie w oko wielkim ptakom ... 

Trzeba ci wielu rekwizytów, 

musisz zgromadzić wiele sprzętów, 

by cię przyjęto i pojęto, 

że taki jak ty kiedyś był tu ... 

Gdy wiatr powieje - trudno ustać, 

trudno się schować, kiedy pada ... 

Ziemia jest tak okrutnie pusta 

i tak daleko do sąsiada ... 

Trzeba zbudować coś dużego, 

na co wleźć trudno, zlecieć łatwo, 

by gołym okiem dostrzec światło, 

co pali się na drugim brzegu ... 
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BOBBY śPIEWA 

Trudno zrozumieć to, kto czego chce, 
prócz domku i samochodu .. . 
Trudno odzielić dobre i złe .. . 
A zresztą nie ma powodu. 

Wolno wam prawie wszystko: 
z koniakiem mieszać czystą, 
łapać muchy na ścianie, 
nudzić się niesłychanie, 

windą jeżdzić do góry, 
kupić trutkę na szczury, 
znać Blblję i wiedzę ścisłą ... 
Wolno wam prawie wszystko. 

Ale musicie mieć 
poza posadą i żoną, 
chociażby jedną rzecz 
swiętą, kochaną i czczoną, 

która nigdy się nie zmienia, 
choć życie przechodzi obok ... 
Po prostu dla uproszczenia 
my ją nazwiemy: Królową ... 
Ona wam może odjąć lub dać, 
uśmiechnąć się łub zagniewać ... 
Kogoś się przecież musicie bać, 
panowie ziemi i nieba ... 

Wolno wam prawie wszystko: 
w górach palić ognisko, 
w myszkę bawić się z kotem, 

polecieć samolotem, 
grać wieczorem Mozarta, 
robić znaki na kartach, 
nie wychodzić, gdy ślisko ... 
Wolno wam prawie wszystko ..• 

PIOSENKA OWOCARKI 

Co rok to prorok 
przychodzi nowy 
i nowe słowa: 
jakby od wojny, 
śmierci głodowej, 

nas uratować ... 
Co rok to prorok 
ode mnie nową 
zabiera skrzynię, 
a mnie tymczasem 
trudno targować, 
bo towar gnije •.. 

Co rok to prorok 
nowy w niedzielę 
płacze i śpiewa, 
a mnie tymczasem 
moje morele 
więdną na drzewach„ . 

Co rok to prorok 
poranną porą 

straszy, narzeka, 
a mnie już diabli 
ogniści bi orą, 

bo czas ucieka ... 
W czas urodzaju 
targować trzeba -
owocu sporo! 
A mnie tymczasem 
bierze do nieba 
co rok to prorok .. . 
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HYDE-PARK 
Próba sceniczna z przerwą w środku 

OSOBY 

Pr or o cy: 
Kubuś - plebejski mą
drala. Onże brat ducho
wy owego pucybuta, 
który, tresowany przez 
Generała, meldował już 
nie pytany : „Tak jest, 
panie generale, kocham 
Francję i jestem dupa!" 
- Człowiek nie pozba
wiony zdrowego rozsąd
ku i skłonności do poe
zji warzywno-gastrono-
micznej. Kocha ludzi. - JAN KOCINIAK 

Młody Gniewny - mło
dzieniec a la Guevara, 
z czerwoną książeczką. 
Superman rewolucji 
światowej. - ANDRZEJ SEWERYN 

Spadochroniarz - zmę
czony gwałceniem dzie
wic i rozdzieraniem na 
sztuki niemowląt, boha
ter, zapragnął uzdrowić 
ład społeczny. - MARIAN KOCINIAK 

Bobby - baczący na 
nich grzeczny angielski 
policjant. MARIAN RUŁKA 

Owocarka KRYSTYNA 
BOROWICZ 

Postacie epizo-
dyczne: 
(żeńskie) 

Panna Młoda 
Barbarella 
Dziewczyna z aktu I 
Dziewczyna z aktu 11 - HANNA GIZA 

(męskie) 

Pan w ciemnych okula-
rach - ZDZISŁAW TOBIASZ 

Fotograf - BOHDAN EJMONT 

Zmiennik - HENRYK ŁAPIŃSKI 

Reżyseria: ZDZISŁAW TOBIASZ 
Scenografia: WOJCIECH SIECIŃSKI 

Muzyka: JERZY ANDRZEJ MAREK 
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Prapremiera w październiku 1971 r . 

• 
Pierwsza premiera Teatru „Ateneum" 

w sezonie 1971/72 

• 
Dyrektor i Kierownik artystyczny 
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