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K adna rodzina w dziejach muzyki nie zrosła się do tego stopnia 

z pewnym gatunkiem muzycznym,jednymjedynym miastem 
oraz epoką, która przeminęła wraz z nią, stając się częścią 

jej wciąż ożywającej legendy: Wiedeń i Straussowie ... Czy można wyo
brazić sobie to miasto bez dynastii "królów walca", choć absolutnym 
władcą okazał się panujący do dziś Johann młodszy - syn. 

Jak Johann ojciec- senior, on także kojarzy się z jednym instrumentem: 
ze skrzypcami. I tak bywa przedstawiany w niezliczonych wizerunkach, a 
także na popularnym wiedeńskim pomniku. Skrzypce przede wszystkim 
zrosły się jednak z legendą ojca. W książce wspomnieniowej Edwarda 
Straussa, najmłodszego z rodu, można przeczytać, że w kołysce urodzo
nego 14 marca ł 804 roku Johanna Straussa, syna Franciszka i jego żony 
Barbary z rodziny cesarskich stajennych Tollmannów, po przyjściu chłopca 
na świat znaleziono niewiadomego pochodzenia skorzypce. 

Być może zdarzenie to zostało zmyślone, lub miało miejsce już później, 
gdy mały Johann ujawnił niepospolitą muzykalność. A może położył je 
tam jeden z wędrownych Cyganów przygrywających wieczorami w gos
podzie "Pod Dobrym Pasterzem" na przedmieściach Wiednia, należącej 
do ojca Franciszka. W każdym razie chłopczyk wykazywał od najwcze
śniejszych lat niepospolity słuch i wśliznąwszy się pod stół w gospodzie 
przysłuchiwał się wędrownym grajkom. 

W wieku lat ośmiu, całkowity samouk, grał już biegle na skrzypcach. 
Przymuszony do nauki innego zawodu uciekł z domu z postanowieniem 
zostania wędrownym skrzypkiem i dopiero ten fakt zmusił rodziców do 
zmiany decyzji i ustępstw. Minie lat kilka i młodziutki muzyk znajdzie 
miejsce w zespole Józefa Lannera, starszego o trzy lata skrzypka, jednego 
z przyszłych twórców walca wiedeńskiego, autora około 100 utworów w 
tym gaturtl(u, a także licznych polek, galopów i marS"Zów. Popularność 
zespołu Lannera - początkowo kwartetu - przygrywającego w kawiarniach 
i ogrodach spowodowała, że w 1824 roku powstała już orkiestra koncer
tująca pod gołym niebem. Jej powodzenie nadal rosło, toteż by sprostać 
zapotrzebowaniu na ich muzykę przyjaciele postanowili podzielić zespół. 

I w ten sposób stali się rywalami, nie bez udziału pięknej Anny Streim, 
która wybrała Straussa i w trzy miesiące po ślubie, 25 października 1825 
roku, urodziła syna zwanego pieszczotliwie Schanim, którego sława, jako 
największego z "królów walców" podbije świat. Szczególną rolę odegra 
w jego karierze matka, która w tajemnicy przed mężem zadba o jego 
edukację muzyczną, podobnie jak dwu młodszych Synów, już po rozpa
dzie rodziny. 

Lanner - czy Strauss? ... Były to lata, gdy Wiedeń podzielił się na dwa 
obozy w przewlekłej "wojnie walców", w której rywale nie oszczędzali 
sobie oskarżeń najcięższego kalibru: kradzieży utworów. Doszło nawet 
do głośnej bijatyki w sali balowej "Pod Kozłem", między muzykami obu 
konkurujących orkiestr, przy czynnym udziale szefów. W efekcie nastąpił 
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podział wiedeńskich lokali na "lannerowskie" i "straussowskie", choć 
prestiżowy tytuł kapelmistrza cesarskich balów przypadł Lannerowi. 

Przewagę jednak zaczął zdobywać mlodszy Johann Strauss, obdarzo
ny większym talentem kompozytorskim, którego walce, czardasze i polki 
wypierały utwory Lannera. Wiedeń wybrał Straussa, a potem świat, jako 
iż ten brak względów na cesarskim dworze wynagradzał sobie wyprawa
mi do wielkich europejskich stolic, w tym Pa.ryj.a i Londynu. Niespełna 
30-letni Johann zatrudniał w pewnym okresie 200 muzyków podzielonych 
na kilka zespołów, krążąc mic;dzy nimi z instrwnentem co wieczór - od 
sali do sali, by 7.aprezentować nowy utwór. 

Jednak prawdziwym zwycięzcą w tej wojnie był właśnie walc, ów 
zdobywczy taniec w rytmie na 3/4, który powstał na przełomie XVIII 
i XIX wiek'U i na gruncie muzyki poważnej zaznaczył się nawet w ut
worach Beethovena, Webera, Chopina oraz kompozytorów kolejnych gen~ 
racji. W wersji tanecznej , towarzyskiej, został rozwinięty i spopularyzowa
ny w utworach Lannera i Straussa-seniora , przyjmując formę walca 
wiedeńskiego o płynnej , chwytliwej , lirycznej lini m elodycznej . W tym 
kształcie stal się później głównym elementem operetki wiedeńskiej, z 
coraz bogatszą instrumentacją, rozpisaniem na glosy i chór. 

To jednak nastąpi już dzięki najświetniejszemu z dynastii, Johannowi 
młodszemu-synowi, tóremu ojciec wybrał stateczny zawód finans isty 
(wcześniej porzuciwszy rodzinę, której byt nie bardzo go odtąd obcho
dził). Co dalej , W':rl'JSCY wiemy, chociażby z popularnych seri.ali film<>
wych. A więc, urodziwy i utalentowany Schani, skrzypek wyśmienity i 
kompozytor nie tylko z bożej łaski, zakłada orkiestrę i ... jako żywiciel 
rodziny ... uzyskuje zgodę wiedeńskiego magistratu na publiczne koncer
towanie. Ma lat 19, gdy zapowiada w "Wienner Zietung" pierwszy wys
tęp w kasynie Dommayera w dniu 15 października 1844 roku. 



Publiczno~ stawiła się tłumnie. Zobaczla szczupłego, eleganckiego 
młodzieńca, który - jak ojciec - grał na skrzypcach partie solowe, bądź 
opuściwszy wzdłuż lewego biodra instrument, podkreślając rytm muzyki 
smyczkiem trzymanym w prawej ręce, prowadził z brawurą kapelę. Jedną 
z własnych kompozycji musiał powtarzać tego wieczora 19 razy, co 
oznaczało niebywały sukces, a wkrótce podbój Wiednia. 

Johann Strauss-syn obdarzony był niepospolitą inwencją muzyczną, 
która nie opuszczała go do końca życia. Miał już siedemdziesiąt lat, gdy 
pisał w jednym z listów ''Melodie leją się jak woda"- i tak było zawsze. 
Zapisywał nuty wszędzie: w szkicownikach i nB mankietach, podczas prób 
i pędząc dorożką na bale, w łazience i grając w bilard. Jego dorobek 
twórczy "obej muje 479 dzieł: 174 polki, 70 kadryli, 40 marszów, 36 in
nych kompozycji - i 159 walców. Jeśli za przeciętną ilość tematów w każ-

dym walcu uznamy dziewięć, daje to w sumie niemal niewyobrażalną 
ogólną liczbę 1400 Strausowskich melodi walcowych"-wyliczaBemard Gron. 

Tyle stworzył najwybitniejszy z rodu. Po ojcu, nie licząc polek, kadry
li, galopów i marszów - na czele z arcydziełem jego życia, Marszem 
Radetzky'ego, dochowało się 150 walców. Około 280 utworów pozos
tawił po sobie drugi z braci, Józef (1870- 1870), któremu ojciec wybrał 
karierę budowniczego ... Najmłodszy z braci, Edward, sposobiony do dy
plomacji, również okazał się muzykiem, z dorobkiem obejmującym ponad 
300 kompozycji. I pomyśleć, że nikt z nich - od Straussa-seniora po 
synów„.z woli ojca nie miał być muzykiem. 

Największe sukcesy i sława stały się udziałem Johanna Straussa-syna, 
który dosłownie podbił świat. Do pamiętnego wykonania "Nad pięknym 
modrym Dunajem" w Ameryce staneło pod jego batutą 20 tysięcy śpiewa
ków oraz tysiące muzyków, którymi współdyrygowalo stu kapelmistrz
ów, zaś początek koncertu dla stu tysięcy obwieścił strzał armatni. 
A działo to się w 1872 roku, gdy "król walca" nie stał się jeszcze "klasy
kiem operetki wiedeńskiej" ... również za życia. Był więc kompozytorem 
szczęśliwym, którego spotkały wszystkie możliwe zaszczyty i hołdy 
władców tego świata - ale także dowody uznania kompozytorów tej miary 
co Brahms, Wagner, Verdi i Mahler, którzy uważali go za mistrza kom
pozycji tanecmej i świetnego instrumentatora oraz niepospolitego melodystę. 

W tym co pisał i robił, był zawsze sobą - do tego stopnia, że zrósł się 
bez reszty ze swoją muzyką i trwa wraz z nią. 

T.K. 
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ml iał sławę i tytuł królewski uznawany przez wszyst
kich - wielkie, panujące domy ówczesnego świata 

oraz ko lejne kręg i warstw średn ich i nizin. A choć 
w tamtych czasach akurat królów i cesarzy nie brakowało, spośród 

monarchów pa n ujących wyróżniało go, iż w tej roli i z tym tytułem 
był władcą wyłącznym , ba, uznawanym do dziś ... choć nie jest to 
już oczywiście bezgraniczne imperium zdobywczego walca for
macji, która runęła wraz z dogasającą La Belle tpoque po strzałach 
w Sarajewie w 1914 r. 

Król walca.„ tytu ł ten wyznaczał miejsce i pozycję Johanna 
Straussa-syna w muzyce, n iewątp liwie dominującą, ale i ograni
czoną właśn ie do tego tańca , wirującego na posadzkach sal balo
wych 1 w ludowych tancbudach. Jest już rok 1862 gdy uroczy 
i uwodzicielski, podówczas 37 letn i Schani, wc iąż jeszcze kawaler, 
w salonie barona Maurycego Todesco, wiedeńskiego bankiera o 
zainteresowaniach artystycznych, poznaje Jetty Treffz. Jest to ko
bieta nadal piękna i wiellkiego urokl.J , choć o 10 !at starsza, a przy 
tym matka pięciorga dzieci z pozaślubnego związku z baronem 
Todesco, którego ze względów wyznaniowych nie mogli zalega
lizować . 

Historia godna operetkowego libretta - tak sentymentalna i nie
zwykła. Pierwszy kawaler cesarskiego Wiednia, swatany od lat 
bez skutku, nie licząc się z opinią, w tym nawet ze zdaniem matki, 
której raczej ulegał we wszystkim, postanawia nagle wziąć ślub 
z oficjalną metresą baronal„.Wbrew plotkarzom, małżeństwo oka
zało się udane. Właśnie Jetty Treffz, w młodości znakomita śpie
waczka , kobieta mądra i przenikliwa . wpłynie na zmianę zain
teresowań twórczych "króla walca", kierując jego uwagę, zręcznie 
a dyskretnie, w stronę teatru muzycznego. 

Są to lata, gdy Europę podbija operetka, zaś rywalizujące ze 
sobą sto lice, Paryż i Wiedeń , tworzą dwa odpowiadające ich natu
rze style w tym nowym gatunku. W Paryżu panuje kpiarski i prze
śmiewczy Jacques Offenbach, który w 1855 roku, po otwarciu 
własnego teatrzyku Bouffes Parisiens, zawład n ął nienasyconą 

zabaw i przepychu stol icą 11 Cesarstwa. Kiedy w roku 1858 na 
scenie tej pojawił się "Orfeusz w piekle" - pierwsza pełnospektakl owa 

operetka - nowy gatunek stał s i ę artystycznym faktem. Offenbach 
nawiązał do formy opery komicznej i wodewilu, parodiując zuch
wale styl panuj ącej opery seria i tragedii w antycznych kostiumach. 
Starożytny mit o Orfeuszu stał się oto kanwą przewrotnej i szyder-
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czej zabawy, pełnej aluzji do postaci i wydarzeń aktualnych (sam 
cesarz bawił s i ę na przedstawieniu wybornie, nie podejrzewając 
związku własnej osoby z postacią Jupitera i je·go Olimpu). 

Żywiołem muzycznym operetki paryskiej są oszałamiające ryt
my modnych tańców, z elektryzującym kankanem w finale. Ina
czej w operetce wiedeńskiej , której styl formuje Franz von Suppe, 
sięgający po sentymentalne wzorce rodzimego singspielu bliskie 
naturze naddunajskiej stolicy, podobnie jak urokliwy, liryczny walc. 
Ale to nie Suppe, twórca pierwszych operetek w wiedeńskim stylu, 
lecz Johann Strauss podniesie na wyżyny godne Offenbacha ten 
gatunek - i stanie się to właśnie w "Zemście nietoperza". Sam 
jeszcze tego nie wie. "A czy w ogóle potrzebna wiedeńska operetka ... " 
- pyta, gdy zwrócono mu uwagę na wcale udane utwory Suppego. 
Nie od razu pozbędzie się wątpliwości : ... "Czyż ja znam się na 
teatrze?" ... "Czy w ogóle potrafię pisać na ludzki głos? " ... 

Muzyczne teatry Wiednia podbija w tym czasie Offenbach, 
którego "Orfeusz w piekle" i "Piękna Helena" odnoszą nad Du
najem wielkie sukcesy. Podobno sam Offenbach, jak chce barwna 
anegdota, żarliwie nakłaniał "króla walca" w gospodzie "Pod Złotym 
Jagnięciem" do zajęcia się operetką, choć ten, ponoć, wątpił we 
własne siły , tłumacząc się brakiem technicznych możliwości w opa
nowaniu większych form niż uległy mu od urodzenia walc.Czy zda
rzenie to miało miejsce naprawdę , choć sympatycznie prezentuje 
wzajemny stosunek do siebie sławnych kompozytorów. To pewne, 
że Wiedeń staje się jedną z głównych metropolii i chce we wszys
tkim dorównać Paryżowi. Są to już czasy, gdy gaśn i e z wolna 
pamięć o Solferino i Sadowej oraz barykadach 1848 roku, które 
podziel i ły społeczeństwo. Osoba cesarza jednoczy teraz państwo ; 

nadchodzą najlepsze lata półwiecza monarchii pod berłem Fran-

ciszka Józefa. Wiedeń rozrasta się ; obejmująca śródmieście im
ponująca Ringstrasse staje się symbolem dobrobytu i rozmachu. 
Także Johann Strauss nie pamięta konfliktu z dworem w latach 
buntowniczej młodości, gdy stanął po drugiej stronie barykady 
i służy wiernie cesarzowi, dumny z Wiednia i blasku monarchii . 

Nie, operetka nie mogła być mu obojętna; raczej nadmiar zajęć 
i zaproszeń słanych zewsząd oddalał czas zmierzenia się z tą coraz 
bardziej modną formą. Osobą, która stworzyła warunki do zajęcia 
się twórczością dla sceny i zmobilizowała go do tego z taktem i ta
lentem była Jetty - sama złakniona spokoju i bezpieczeństwa 
prawdziwego domu. Podobnie Schani, który postanawia oddać 
orkiestrę Straussów w ręce młodszych braci, coraz rzadziej kon
certując publicznie, rozsmakowany w urokach życia zacisznej willi 
w Hiertzing. Lecz nie oznacza to rozłąki z muzyką - mistrz tworzy ł 

Pierwsza operetka "króla walca" pt. "Indygo" weszła na scenę 
1 O lutego 1871 roku i okazała się wielkim triumfem, potwierdzonym 
wkrótce w Berlinie, Londynie i Paryż u . Zasypany ofertami , kaprysi 
przy wyborze libretta , wreszcie, po dłuższej przerwie spowodo
wanej muzyczną wyprawą do Ameryki , kończy "Karnawar•, przyję
ty 1 marca 1873 roku owacyjnie. Ale szczytowe dzieło dla stylu 
operetki wiedeńskiej, porównywalne dopiero z jednym z ostatnich 
jego dziel - "Baronem cygańskim" - powstanie za rok. 

Tekst libretta "Zemsty nietoperza", oparty na granej w Paryżu 
z wielkim sukcesem sztuce "Le Reveillon'', pióra znanych offenba
chowskich librecistów, Halevy'ego i Meilhaca, rodz ił s ię długo 

i przeszedł wiele rąk. Istotą fabuły jest efektowna intryga pomyłek: 

przyłapany tete-a-tete kochanek .wzięty jednak za męża , musi 
ponieść konsekwencje jego czynów i trafia do aresztu . Z kolei 
nieświadomy tego faktu mąż , przed udaniem się do więzien i a po
stanawia skorzystać z zaproszenia i poszaleć, nieświadomy, że 

pokusa jest zręcznie zainscenizowanym aktem zemsty jednego z 
najbliższych przyjaciól, który chce wziąć wreszcie rewanż za kar
nawałowy kawał, gdy w maskaradowym stroju nietoperza musiał 
po przebudzeniu wędrować przez Wiedeń. Od pysznych , kome
diowych pomysłów i zaskakujących sytuacji tekst aż się roi, toteż 
porwany w wir "zabawy" kompozytor w ciągu 42 dni napisał muzykę 
pełną wigoru i błyskotl iwych melodii. zyskując podziw - ale i stając 
się przedmiotem przykrego posądzenia. 

Są to lata , gdy po nagiej śmierci Józefa Straussa, podczas wy
stępów w Warszawie, najmłodszy z braci, zazdrosny Edward, ko 1-
portowal przy każdej okazj i plotkę, iż Schani ograbił z dorobku 
Józefa i podszywa się pod utwory wykradzione z jego biurka. Nic 
podobnego nie m i ało miejsca - przeciwnie; najstarszy z braci 
Straussów zawsze wspierał Józefa i Edwarda, skoro nie brak, lecz 
nadmiar inwencji twórczej był jego życiowym problemem. Klimat 
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pomówienia zaciążył jednak na prapremierze "Zemsty nietoperza" 
w dniu 5 kwietnia 1874 roku w Theater an der Wien. Niby owacje, 
lecz nie taki sukces na jaki dzieło to zasługiwało. Musiało u płyn ąć 

nieco czasu , by Wiedeń uwierzył w świ atowe sukcesy "Zemsty 
nietoperza" i oddał Schaniemu należne hołdy. Za arcydzi eło ga
tunku uznali tę operetkę najpierw inni - szczególnie wysoko ocenił 
dzieło młody Gustaw Mahler, który uznał"Zemstę nietoperza" za.„ 
operę kom iczną godną Mozarta, tworząc wzór interpretacji muzy
cznej o cechach "wiedeńskiej elegancji". 

Z szesnastu operetek, które Strauss stworzył , "Zemsta nietope
rza" zalicza s ię do dzi eł koronnych i tylko "Baron cyg ański" zys kał 

równie trwały sukces (do pozycji stale wznawianych zal iczają s ię 

ponadto "Cagliostro w Wiedniu", 'Wesoła wojna", "Noc w Wenecji" 
i "Wiedeńska krew" - zestawiona z ulotnych utworów "króla walca" 
przez Adolfa Millera, który opracował również partyturę). 

"Zemsta nietoperza" w życiu Johanna Straussa zajęła szcze
gólne miejsce jeszcze z innego powodu. oto dla uczczenia 25 ro
cznicy prapremiery tej arcyoperetki w Operze Cesarskiej od był s ię 

jubileuszowy spektakl. Blisko 74-l etn i kompozytor po prowadził 

uwertu rę. Owacjom nie było końca . Nikt nie p rzeczuwał, że był to 
ostatni wieczór wieczór z batutą w ręku "króla walca". Zmarł 
niedługo potem na zapalenie płuc 3 czerwca 1899 roku. Ostatn ie 
słowa, które wypowiedzi ał do leka rza są pogodne, jak wszystko co 
stworzył. "Do widzenia" - powiedział, jakby nie rozstawał s ię z życiem. 

TADEUSZ KIJONKA 
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P AN von Eisenstein, mimo obrony adwokata, prze
grał proces sądowy. Za obrazę urzędnika pań
stwowego musi natychmiast odsiedzieć ośmio-

dniowy areszt. 
Nadejście Fal keg o przerywa nastrój zdenerwowania. Falke ma 

cichą pretensję do Eisensteina, który w czasie ostatniego kar
nawału zmusił go do powrotu do domu pieszo, ulicami Wiednia 
w kostiumie nietoperza. Za to pośmiewisko Falke pragnie się 
zemścić. Proponuje więc, aby Eisenstein zgłosH się w więzieniu o 
świcie, a noc spędził w miłym towarzystwie u księcia Ortowskiego. 
Eisenstein postanowił skorzystać z nęcącej propozyqi, nie wiedząc 
o tym, że na bal do księcia Ortowskiego jest również zaproszona 
jego małżonka, Rozalinda. 

Po odejściu męża do aresztu, Rozalinda pragnie zostać 
sama i dlatego pozwala pokojówce Adeli pójść do chorej 
cioci. 

Nieoczekiwanie zjawia się Alfred, dawny wielbiciel pani 
von Eisenstein. Miłą ich samotność zakłóca dyrektor więzie
nia Frank, przychodząc po Einsensteina. 

Zaniepokojona Rozalinda prosi Alfreda, aby ten nie do
puścił do jej kompromitacji i pozwolił się odprowadzić do wię
zienia, jako Eisenstein. 

PANI I SŁUŻĄCA 

Pani, spoufaliwszy swoją służebnicę, 
chadzała wciąż do kuchni na plotki i witze. 
Tak się zaprzyjaźniły, że pan, patrząc na to, 
stracił w końcu różnicę między tamtą a tą; 
i gdy miłości przypływ uczuwał gorący, 
raz chodził spać do pani, a raz do służącej. 
W każdej bajce jest morał, znajdziecie i tu go: 
nie należy się zbytnio przyjaźnić ze sługą. 

ZYGMUNT JURKOWSKI 

lIKT Il 

p A BAL do księcia Ortowskiego, Falke wprowai•' dza Eisensteina jako markiza Ferrosti, nato-
miast pani von Eisenstein jest tu przedstawio

na jako węgierska księżna. Dyrektor więzienia Frank jest 
kawalerem Franconim . Znajduje się tu również pokojów
ka Adela i jej siostra Ida. 

Zainscenizowana przez Falkego komedia, coraz bardz
iej zaczyna się podobać księciu Orłowskiemu. Eisenstein 
początkowo goni za Adelą, a w końcu asystuje - własnej 

małżonce - która bardzo zręcznie porywa zegarek. 
O szóstej nad ranem przypadkowi przyjaciele markiz 

Ferrosti i kawaler Franconi opuszczają rozbawione towa
rzystwo. 

O ELEGANTCE 

Prawdziwa elegantka 'K'.)IZna (gdy jest szczera), 
że się dla kobiet stroi, dla mężczyzn rozbiera. 

GABRIEL KARSKI 

NIEDOLE MIŁOŚCI 

Emanuel wynajął piękną garsonierę -
byli tak obaj z Sylwią namiętni i prędcy/ 
Zapłacił z góry czynszu dwanaście miesięcy, 
po czym był tam wraz z Sylwią -
raz i nigdy więcej. 

MARIA PA WIJK OWSKA JASNORZEWSKA 



lIKT Ili 

P IJANY dozorca więzienia Frosch, stara się uspokoić 
rozśpiewanego Alfreda. W międzyczasie zjawia się 
dyrektor więzienia Frank - również pijany. Zaba

wna ich rozmowa zostaje przerwana wejściem Adeli i Idy. 
Adela prosi dyrektora, aby jej pomógł rozpocząć karierę 

aktorki. Nadchodzi Eisenstein, który ni'e wierzy, że kawaler 
Franco ni jest dyrektorem więzienia, ani dyrektor więzienia nie 
potrafi uwierzyćwto, że markiz Ferrosti to Eisenstein. Prze
cież Eisensteina osobiście zaaresztował poprzedniego wie
czoru . Zjawia się adwokat Blind, w którego to przebra
niu, chcąc się dowiedzieć całej prawdy, Eisenstein wypytuje 
Alfreda i Rozalindę. 

Ci niczego nie podejrzewając, opowiadają jak wyprowa
dzili go w pole. Eisenstein pełen zdenerwowania przyznaje 
się kim jest. Jednocześnie schodzą się wszyscy goście z balu 
wraz z Falkem, który wyjaśnia całą prawdę - swoją zemstę 
za spłatany przez Eisensteina figiel w czasie ostatniego 
karnawału. Alfred i Rozalinda swoją schadzkę łączą również 
jako cząstkę zemsty Falkego. Wszystko więc zostaje przyjęte 
jako dobry żart. 

NA NABOŻNĄ 
Jeśli nie grzeszysz, jako mi powiadasz, 
Czego się, mila, tak często spowiadasz 

JAN KOCHANOWSKI 

NA SMĘTNĄ 
Śmiejesz się, gdy cię heblują na lawie, 
A potem płaczesz, kiedy już po sprawie. 
Skqdżeć to? Czy-ć żal, że cię obłapiano ? 
c~ że tylko raz i że poprzestano ? 

JAN ANDRZEJ MORSZTYN 
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