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Jan Neuberg 

Z niższych sfer 
1. 

Nie zawsze musi być oszczędnie i skromnie. Raz na jakiś czas teatr 
może sobie pozwolić na inscenizacyjne szaleństwo ze śpiewem i tańcem, 
całym zespołem aktorskim na scenie i orkiestrą w nieco większym skła
dzie w kanale. Jubileusz pięćdziesięciu lat opolskiego Teatru okazji do 
takiego szaleństwa dostarcza. Co do formy scenicznej nadającej się naj
lepiej do tego celu, wybór padł na wodewil. Co do konkretnego wode
wilu - na „&ólową przedmieścia" Konstantego Krumłowskiego w dość 
daleko idącej przeróbce Leona Schillera. 

2. 

Wodewil, śpiewogra, operetka, musical - te gatunki wrzuca się dziś 
często do jednego worka. Bo też i dzielą je nader subtelne różnice. Wspól
ne im są lekki, komediowy charakter akcji oraz wstawki muzyczne 
(śpiew, taniec) przeplatające partie mówione. Różnice zaś są głównie 
natury historyczno-genetycznej i tematycznej. 

Wodewil - wywodzący się jeszcze z piętnastowiecznych satyrycznych 
kupletów, które później przerodziły się w jannarczne widowiska z te
kstem mówionym i śpiewanym - największą popularność zyskał w wie
ku XIX, stając się wówczas czołowym gatunkiem teatrzyków bulwa
rowych. Znane przeboje i piosenki ludowe dostarczały melodii jego par
tiom śpiewanym; temat natomiast osadzony był najczęściej w realiach 
środowisk mieszczańskich i - najogólniej mówiąc - peryferyjnych. Ten 
gatunek, należący właściwie do niższych rejonów sztuki i posługujący 
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się realiami życia niższych sfer, nieoczekiwanie dziś sklasyczniał, stając 

się potencjalnym źródłem niebanalnej rozrywki. 

3. 
„Królowej przedmieścia"jeszcze dziś poważne opracowania wysta

wiają noty typu klasyczny polski wodewil czy koronne orcydzielo w tym ga

tunku. O autorze, Konstantym Krumłowskim - dramatopisarzu, ak

torze, satyryku, dziennikarzu, twórcy kilku innych jeszcze podobnych 

utworów (,,Śluby dębnickie", „Białe fartuszki", „Dziewczyna w per

kaliku') - mało kto dziś pamięta. Nie pamięta się również Władysła

wa Powiadowskiego, ·autora muzyki do interesującego nas wodewilu, 

muzyki, która z czasem, podobnie jak i tekst, uległa znacznym prze
róbkom. 

4. 
Losy i kariera „Królowej przedmieścia" są dość intrygujące. Niezwy

kłą popularność wodewil uzyskał niemal tuż po premierze, która mia

ła miejsce w Krakowie w roku 1898. 

Krakowski pamiętnikarz, Antoni Waśkowski, pisał: Krumlowskitwo

rzyl swoją zobowną„Królową" w czasie, kiedy story Kroków, ten z końca Xt\' wie

ku, już zamiera!, kiedy charakterystyczne sylwetki z przedmieść wydawaly Slf 

umkatam/ Krumlowski chcial utrwalić czar starego Krakowa, czar ;ego zwy

czajów, piosenek, czar;ego okolic iludz1: I to mu się udało. 

Boy-Żeleński, wspominając w 19 3 3 roku atmosferę pierwszej insce

nizacji, wręcz pisze o talizmame stolego powodzenia, jakie towarzyszy/o 

przez wiele lat„Królowejprzedm1eścia" (..} Dalej zaś, swoim zwyczajem 

podaje i „plotkę", i prawdę: Rękopis(..)sztukinobylpodobnoodautorakel

ner za cenę p1fc1u guldenów. .. dlugu, iz kole/ odsprzeda! go dyrektorowi ban

krutującego częstochowskiego teatrzyku w Krakowie. Sztuka zyska/a nadspo

dz1ewame w1dkisukces. W miejsce operetki wiedeńskiej, która bylo wówczas 

;edynym zdro;em p1eśm; wnioslo coś św1eżego:pyszne melodie krakowskie, ak-
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tuolne kuplety ;jakiś niepodrobiony sentyment, który chwyta! za serce. Akto

rzy, którzy za pośrednictwem autora wystudiowali swoje typy z modela, grali 

doskonale. 

Sztuko stolo się modna, chodzi/ino nią w czasie letnich ogórków wszyscy 

Zrob!l s1ę z tego istny„szport~ jak wówczas się mów1lo. Jeden z młodych Ilf e

rotów, Konrad Rokowski; byl no„Królowejprzedmieścio" coś 40 razy, umiolją 

colą no pomięć i recytował przy kożdejsposobnośc~ stąd do dziś jeszcze pa

miętam cole strofy ówczesnych jej kupletów. (..)Kiedy w owej wiośnie dobie 

Przybyszewsk/zjechol do Po/ski; poznanie jego z młodym Krokowem -jakie opi

suje w„Moich współczesnych" - odbyło się no „Królowejprzedmieścio ''. 

5. 
Dodajmy do tych legendotwórczych w istocie relacji legendę jeszcze 

jedną,. Według tradycji, Mania, tytułowa Królowa przedmieścia, mia
ła być postacią, autentyczną,; widziało się w niej dwie osoby: albo Marię 
Zawadzką,, albo Marię Bajus. 

Nie bez znaczenia jest również fakt osobliwej żywotności utworu 
Krumłowskiego. Po ską,diną,d naturalnym wygaśnięciu popularności 
„Królowej przedmieścia", zainteresowano się nią, po raz wtóry w latach 
trzydziestych. Tym razem jednak pierwotny tekst i muzykę zaczęto pod
dawać pewnym przeróbkom. Najbardziej twórczym inscenizatorem 
miał się okazać Leon Schiller (do jego wersji jeszcze tu wrócimy). By
ły więc próby przeniesienia akcji z krakowskiego Zwierzyńca na war
szawskie Bielany czy wprowadzenia do „Królowej" piosenek z innych, 
mniej znanych wodewilów Krumłowskiego. Pojawiła się też przed woj
ną, dość popularna adaptacja filmowa Eugeniusza Bodo z muzyką, Hen
ryka Warsa. 

6. 
Leon Schiller swoją, wersję komedii Krumłowskiego wystawił po raz 

pierwszy w roku 1931 we Lwowie. 
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Ien - jak się go określało - najmuzykalniejszy z inscenizatorów był szcze
gólnie predestynowany do tworzenia tego rodzaju widowisk. Zamiło

wania muzyczne wyniósł z rodzinnego domu. Piosenki, wszelkie mu
zyczne starocie kolekcjonował i publicznie wykonywał od najmłodszych 
lat, m.in. jeszcze jako gimnazjalista w słynnym Zielonym Baloniku. 
Swe muzyczno-kolekcjonerskie pasje potrafił twórczo spożytkować 
w inscenizacjach, które z czasem przeszły do legendy. W „Pochwale sta
roświecczyzny" wyznawał: (..}hold najw1°fkszy polskiej muzie pieśniarskiej 
zlożylem w Reducie moją„Pastoralką'; „Pasją Wtdkanocną'; „Pochwalą we
solości~ w Teatrze Boguslawskiego„Bandurką '; na scemelazienkowsk1ego te
atru na wyspie„P1eśnią ozieminaszej"iw1dowiskiem pt „Kulig "inscenizowa
nym w Poznaniu podczas Wystawy 7929 roku. Z piosenkowych natchmeń zro
dz1ly s1°f także mo;e rekonstrukc;e „Nowego Don Kiszota" Fredry-Moniuszki; 
„Podróży po Warszawie"i„Królowejprzedm1eścia''. 

Do wymienionych tu inscenizacji z piosenkami w roli głównej do
dać by można wiele jeszcze innych, nie mniej sławnych;jednej na pew
no nie można pominą.ć - widowiska pt. „Kram z piosenkami". Bo też 
i działalność inscenizacyjna Leona Schillera niejednokrotnie przypomi
nała „Kram z piosenkami", w dobrym, staroświeckim tego słowa zna
czeniu. 

7. 

W jakim kierunku poszła Schillerowska adaptacja „Królowej 
przedmieścia"? Oddajmy głos adaptatorowi. Obecnymontażscenicznydo
konany przez inscenizatora- pisał w 31. roku Schiller o swej przeróbce -
w bardzo szczuplej mierze uwzglrdml tekst oryginalu. Poslużyl mu on raczej 
za kanwr. Fabulr, dosyć ckliwą !prymitywną, inscenizator streści! do minimum, 
stara! s1°f natomiast wzbogacić koloryt lokalny wodewilu 1jego epokr. Wt°fcej 
miejsca pośw1°fc1! folklorowiprzedm1ejskiemu islynnejcyganer1i'krakowskiej 
Dialog !piosenki tych scen zostaly przeważnie napisane przez inscenizatora. 
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Obok zredukowania sztuki z pięciu aktów do trzech i wprowadze
nia wielu nowych piosenek (m.in. „ Wiatr za oknami", „Moja kochan
ka", „Peleryna''), szczęśliwym pomysłem okazało się również rozwi
nięcie wątku młodopolskiej cyganerii artystycznej, której obyczaje zdą
żył jeszcze Schiller w młodości poznać. Zetknięcie się dwóch światów -
podmiejskiego folkloru i krakowskiej cyganerii przełomu wieków - na
syciło całość urokliwą,, pełną egzotyki i humoru atmosferą, czasów bez
powrotnie minionych. 

Oryginalna wersja wodewilu Krumłowskiego-Powiadowskiego już 
w latach trzydziestych, mimo nie tak dawnej ogromnej popularności, 
uchodzić musiała za niezbyt strawną. Jeśli więc wystawiać dziś „Kró
lową, przedmieścia", to tylko w odświeżonej adaptacji Leona Schillera. 

8. 
Łatwo to sobie powiedzieć, wykonać trudniej. Przekonali się o tym 

twórcy obecnej inscenizacji. 

Po prostu niemożliwe do zdobycia, mimo usilnych poszukiwań -
zwłaszcza w teatrach, które po wojnie grały „Królową przedmieścia", 
okazały się pełny tekst i partytura adaptacji Schillerowskiej, adaptacji 
z 31. roku, wielokrotnie na różnych scenach wznawianej, która, podob
nie jak młodopolska jeszcze inscenizacja, weszła już do teatralnej legen
dy. , 

Że sprawa jest niemal beznadziejna, przekonała się koordynatorka 
pracy artystycznej opolskiego Teatru. Gdy zwróciła się do osoby najbar
dziej bodaj kompetentnej - wydawLy spuścizny po Leonie Schillerze -
z pytaniem o interesujący opolski Teatr scenopis, sama z jego strony spo
tkała się z prośbą o podzielenie się tekstem w przypadku jego zdobycia. 
Tak niestety jest, że scenariusze wielu głośnych Schillerou: 'kich wido
wisk zaginęły, albo w najleps:ym przypadku zachowa~; się jeszcze w za
wodnej pamięci świadków danych inscenizacji. 
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W miarę zadowalający tekst Schillerowskiej przeróbki „Królowej 
przedmieścia" udało się wreszcie wytropić w Teatrze w Sosnowcu. Nie 
jest on jednak pełny, główny problem to brak kanoniczej wersji pio
senek. Niektóre z nich zostały dla potrzeb obecnej inscenizacji odtwo
rzone z pamięci przez reżysera, Jana Błeszyńskiego, i jego żonę -
świadków i entuzjastów powojennych już inscenizacji Schillerowskich. 
Brakującą muzykę dopisał i całość zaaranżował Andrzej Zarycki. 

Dzieląc się z Widzami kłopotami tak podstawowej natury, trze
ba wyraźnie powiedzid: obecne przedsięwzięcie stanowi próbę zagra
nia „Królowej przedmieścia" w inscenizacji Schillerowskiej, choć nie 
ma w nim intencji „antykwarycznych ". 

9. 
Wodewil to gatunek, który ma przede wszystkim bawić. Publicz

ność dawnych wodewilów - przypomnijmy - przychodząc do teatru, 
znała już melodie wielu piosenek, niejednokrotnie więc bawiła się 
śpiewając je razem z aktorami. Bawiły ją także żywy dosadny so
czysty język bohaterów i komiczne sytuacje, w jakie ci się wikłali. 

Marzeniem twórców obecnej inscenizacji „Królowej przedmieści1 " 
jest, by każdy z Widzów bawiąc się w teatrze, mógł jednocześnie :::,,1-

brać do domu jakiś fragment całości, jak to miało miejsce w prz' 1-

padku tych, co teksty i melodie Schillerowskiej wersji wodewilu za
chowali w pamięci do dziś. 

JANNEUBERG 
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ZOFIA BIELEWICZ 
45 lat na scenie 

Urodziła się 19 V 1928 roku w Warszawie. Z edukacją ar
tystyczną miała do czynienia już od najmłodszych lat. Ojciec 
był dyrygentem i kornecistą, matka pedagogiem w warszaw
skim konserwatorium muzycznym. Z ich ręki otrzymała pod
stawowe wykształcenie muzyczne i wokalne, pobierała również 

lekcje tańca. 

Z zawodową sceną zetknęła się już po wojnie w Krakowie, 
w teatrze „ Groteska" Józefa Jaremy. Później skończyła szkołę 
muzyczną w Zabrzu. W 1950 roku zaangażowała się do Pań
stwowego Teatru Ziemi Opolskiej, gdzie wkrótce zdobyła dy
plom aktorski. Z teatrem w Opolu związała się na trwałe, aż 
po dzień dzisiejszy, tworząc wiele pięknych kreacji scenicznych. 
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Królowa rzedmieścia 
Konstantego Krumłowskiego 

UNT, poeta - Leszek Malec 

STEFAN, malarz - Marek Kędzierski 

PINDERSKA - Zofia Bielewicz 

UDERSKA - Marina Szmak
Konarska 

FELKA - Joanna Jędrejek 

JULCIA - Teresa Kwiatkowska 

STASZKA - Elżbieta Piwek 

ZOŚKA - Mariola Orłowska 

MAGDA - Beata Wnęk-Malec 

BAŚKA - Grażyna Rogowska 

PRZEKUPKA - Ewa Wyszomirska 
/ 

FELEK - Michał Switała 

ANTEK 
„Król andrusów" - Maciej Orłowski 

KANTEK, andrus - Bogdan Zieliński 

KAROL - Wiesłtiw Sierpiński 

JÓZIO - Zbigniew Sikora 

FRANEK - Mirosław Bednarek 

BENZEK, feldfebel - Grzegorz 
Minkiewicz 

MAJCHEREK, - Waldemar 
pisarz gminny Kotas 

MANIA - Barbara Lubos-Święs 
(gościnnie) 

GUŁA, 
policjant gminny - Zdzisław Łęcki 

KAPAŁA, były wójt - Bohdan Gierszanin 

OBSADA: 
Akt II „Mansarda" 

STEFAN, malarz - Marek Kędzierski 

KANTEK, andrus - Bogdan Zieliński 

GOLDFISZ, - Jerzy Senator 
„mecenas" 

I 

HELCIA, modelka -Kamila Michalska 
(gościnnie) 

ZYGMUNT, poeta - Leszek Malec 
I 

EDWARD - Jacek Dzisiewicz 

BIBI - Małgorzata 
Anarzejak 

FIF! - Elżbieta Piwek 
/ 

MANIA - Barbara Lubos-Swięs 
(gościnnie) 

MODELKI - Joanna Jędrejek, Teresa 
Kwiatkowska, Mariola Orłowska, Beata 

Wnęk-Malec, Ewa Wyszomirska 

PELERYNIARZE - Mirosław Bednarek, 
Bohdan Gierszanif., Waldemar Kotas, 
Grzegorz Minkievicz, Zdzisław Łęcki, 
Michał Sienkiewiczj Wiesław Sierpiński, 

Zbignie'lo Sikora 

Akt III „Bielany" 
KARUZELARZ - Wiesław Sierpiński 

PANOPTIKARZ - Waldemar Kotas 

PRZEKUPKA - Ewa Wyszomirska 

KATARYNIARZ - Michał Sienkiewicz 

BENZEK, feldfebel - Grzegorz Minkiewicz 

KIEłBAŚNIK - Bohdan Gierszanin 

BALONIKARZ - ilzisław Łęcki 
PINDERSKA - Jnfia Bielewicz 

UDERSKA - Marina Szmak
Konarska 

GOLDFISZ, - Jerzy Senator 
„mecenas" 

BIBI - Małgorzata 
Anarzejak 

FIF! - Elżbieta Piwek 

KANTEK, andrus - Bogdan Zieliński 

ANTEK, 
„Król andrusów" - Maciej Orłowski 

STEFAN, malarz - Marek Kędzierski 

HELCIA, modelka - Kamila Michalska 
(gościnnie) 

FELKA - Joanna Jędrejek 

JULCIA - Teresa Kwiatkowska 

ZOŚKA - Mariola Orłowska 

MAGDA-- Beata Wnęk-Malec 

FELEK - Michał Świtała 

JÓZIO - Zbigniew Sikora 

MANIA - Barbara Lubos-Święs 
(gościnnie) 

ZYGMUNT, poeta - Leszek Malec 

PENSJONARKA - Grażyna Rogowska 

GIMNAZISTA - Mirosłtiw Bednarek 

Statyści: 

Aneta Drąg, Agnieszka Ejsmont, Joanna 
Knoll, Dorota Poluszyńska, Elżbieta 
Portka, Aldona Sienkiewicz, Aleksandra 
Wolak, Maciej Górski, Wojciech 
Kozłowski, Roman Ptak, Rafał Rogowicz, 
Wojciech Wilmowski. 

ZESPÓŁ MUZYCZNY: Przygotowanie wokalne - TOMASZ KRZEMIŃSKI 
Korepetycje muzyczne - TERESA MARYNOWICZ Renata Gałgan, Olga Kownacka, Ryszard Brożek, Robert Duś, Janusz 

Kościów, Dariusz Kownacki, Aleksander Larisch, Henryk Nowacki, 
Bartosz Rokosz, Grzegorz Sadlak, Andrzej Szajda, Arkadiusz Tabiś, 
Piotr Waloszczyk, pod kierownictwem Janusza Kościowa. 

Spektakl w trzech częściach 
Premiera - marzec 1996 DUŻA SCENA 

Asystenci reżysera - MAREK KĘDZIERSKI i MICHAŁ SIENKIEWICZ 
Asystent chereografa - ALDONA SIENKIEWICZ 
Inspicjent - AGNIESZKA EJSMONT 
Sufler - TERESA ZIELIŃSKA 
Brygadzista sceny - JERZY KOWALEWSKI 
Operator światła - KRZYSZTOF SOBIERAJ 

· Akustyk - MARCIN GRZEGORCZYK 
Rekwizytorki - KRYSTYNA MAROSZ i BARBARA LAUER 

50 LAT TEATRU W OPOLU 



MARINA SZMAK-KONARSKA 
45 lat na scenie 

Urodziła się 30.08.1928 roku w Skierniewicach. Jej ojciec był oficerem Woj
ska Polskiego . Ukończyła Liceum Techniki Teatralnej w Warszawie 
w 1947. Jednocześnie jako stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki szko

liła głos. 

W 1947 roku podjęła pracę w Teatrze Młodego Widza we Wrocławiu - ja
ko inspicjent w zespole lalkowym. W 1950 roku w „ Wodewilu warszawskim" 
Gozdawy i Stępnia zagrała, w nagłym zastępstwie, rolę Murarzowej, która 
otworzyła jej drogę na deski teatru. 

W 1 951 roku zdała egzamin aktorski i przez następnych pięć lat występo
wała w Teatrze Młodego Widza we Wrocławiu. Potem związała się ze scena
mi muzycznymi: we Wrocławiu {1956-1961) i w Gliwicach (1961-1971}. By
ła aktorką w teatrze dramatycznym w Sosnowcu i w Wałbrzychu. 

W 1973 roku wstąpiła do zespołu Państwowego Teatru Ziemi Opolskiej i ze 
sceną opolską, już pod patronatem Jana Kochanowskiego, jest odtąd związa
na nieprzerwanie. 
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WALC NOCNY 

Gdy ciemność zapada 

I światła latarń zapłoną 

Do naszych serc się zakrada 

Jakaś tajemna moc. 

Hej, serce nam bije 

W wódce niech troski zatoną 

Szerzej i piękniej się żyje 

Cudna, cudna jest noc. 

To jest pieśń tych, których domem ulica 
Czarna rozpacz na jak dola zła 

To piosenka jest kawalerów księżyca 

Którzy nie znoszą światłości dnia. 

Kogo na wąskiej ulicy gdzieś w mroku 

Dopadnie piosenki tej znany dźwięk 

To żegna się i wnet przyśpiesza kroku 

Włosy jeży mu lęk. 

Gdy ciemność zapada„. 

21 



~ WALCLYI( l(ATAl(YNl(OwY _. 

rJ 
:.!~14- ~li 

~" J ' o 
10!.ll 

~~j 

22 

-).JJl)j 

;I 11 J IJ , --
2E - t-rzE- /JE"I 

l;t7J I 
2 CJCHllT~?H 

t I J J ,I I , I ; I J ) J I 

I;! J ) I J J I J J__J_ 
>J~-SiE- G~iJ 1'111 U- ' t..i - c..~ 

l),IJ IJ J 'J J J I 
HiEDI Ci~ PO 

Stary walczyku katarynkowy 
Z cichutkim swym refrenem 
Poskarż się, proszę, w najlichszym szynku 
Ludziom jak ja, bezdomnym. 
Jeśli litości w nich nie obudzisz 
Wybiegnij na ulicę. Wyj po zaułkach 
Krzycz pod mostami. 
Niech cię do siebie przygarną. 

Szkoda każdej łzy 
Twe o szczęściu sny 
Już nie wrócą, 

Choć do nas na wino, dziewczyno 
Na karbol, gaz, jeszcze przyjdzie czas. 
Pierwej upij sie winem, chodź! Raz dwa trzy 
świat ten to upiór zły 
Byle wesoło, z rąk do rąk w koło 
Nim ranny zbudzi się świt, 
Tylko nocny czar i roztańczonych par 
Więc na całego, bo cóż innego 
Zostało takiej jak ty? 

Stary walczyku katarynkowy 
Melodia twa jak alkohol 
Upartym rytmem wciąż w skroniach tętni 
I oczy mgłą przesłania 
Mądre mi rzeczy szepczesz do ucha 
Ano, kto wie, spróbuję. 

Żyć-mówisz trzeba-to będę żyła. 

Ajak, to już wiadomo. 

Szkoda każdej łzy itd. ... 
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r---------------------- - --------, 
Wielkomiejski szum 

Idę pełen dum 
w obojętny tłum 

Niebocznie rzucam wzrok z ukosa. 
Patrzę - dziewczę cud 

Jak z żurnalu mód 
Miękkich włosów wbród 

Szarych jak dymek z papierosa. 

A więc mówię jej: 
Pani, zojrzyć chciej 
Do mansardy mej 

Lecz ono żachnie się jak oso 

Jo nie jestem z tych 
Które nęci szych 

Skwituj z pragnień swych 
I poi spokojnie papierosa. 

L-------------------------------~ 

r-------------------- - ----------, 
Ale Amor Bóg 

Lekki upór zmógł 
Przeszło przez mój próg 
W koszulce stoi już boso 

Dobry miałem gust 
Ten liliowy biust 

Słodycz dla mych ust 
Więc rzucam precz w kąt papierosa. 

Szybko chwile mkną 
Ciągle jestem z nią 

Serca szczęściem drżą 
Gdy uścisk schyla nom niebiosa 

Już po słodkim śnie 
Już znudziłem się 

Już rzuciło mnie 
Jak niedopałek z papierosa. 

Czymże miłość jest 
Słowo, czuły gest 
Upojenia chrzest 

I już cię zdradza jasnowłosa 
Wśród życiowych fol 
Rozpacz, smutek żal 

Ulatuje w dol 
Jak dym rozwiany z papierosa. 

Czymże życie też? 

Kochaj, szalej, wierz, 
Zresztą, rób co chcesz 

Bo śmierci ostrzy się już koso 
Życie - domek z kort 
Miłość - głupi żart 

Który tyle wart 
Że nie wart nawet papierosa. 

L---------------- ------------ ---
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Mojej peleryny nie chcą już w lombardzie 
Zzieleniała z wieku, jak staf na bilardzie 
Jest przedziurawiona jak sztandar bojowy 
Moja peleryna - ten symbol cechowy. 

Moją peleryną dziś handlarz pomiata 
Choć była mi wierna po wszech krańcach świata 
Błądziłem w niej, tułacz, po Forum Romanum, 
gdzie legł tron Cezarów i gdzie Herkulanum. 

Z mojej peleryny wszyscy drwią dziś pewnie, 
Jam był w niej szczęśliwy i płakałem rzewnie 
Kiedy śnieg zawiewał przez okna mansardy, 
I przyszło mi z lochą los dzielić zły, twardy.„ 

26 

Moja peleryna przed śniegiem i rosą 
Tuliła mi lochę nim śmierć przyszła z kosą 
Pod mą peleryną bledziutka z uśmiechem 
Tak zgasła mi locha jak gaśnie głos z echem 

Dziś ma peleryna jak ducha wie czarni 
Włóczy się wciąż ze mną z szynku do kawiarni 
A jam raz chciał w głodzie, dla chlebnych rozkoszy 
Jak Judasz ją sprzedać za trzydzieści groszy. 

Lecz gdy handlarz rzekł mi, że na czapki potnie 
Z rąk mu ją wydarłem besztając stokrotnie. 
Wziąłem ją na ręce tuląc jak dziecinę 
I łzy gorzkie padły na mą pelerynę. 

~EV/VA J.!ARTE---
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Na poddaszu u malarza 
Co nie często się wydarza 
Jest bal wielki, chodźmy też 
Zabawimy się gdy chcesz. 

A że bawią się nie głupio 
Więc śpiewają, skaczą, tupią 
Hula, hula artystyczna brać 
Aż w domu nikt nie może spać. 

Chór Choć mamy buty podarte 
Jednak eviva /'arte 
Siup ... 

Więc na górę pędzi stróżka 
I gospodarz wylazł z łóżka 
A córeczka za nim myk 
Tam na górze co za krzyk? 

Idźcie, idźcie spać, burżuje 
Nikt nikogo nie morduje 

(zy wam zazdrość albo żal 
Ze na poddaszu wielki bal. 

Chór Choć mamy buty podarte 
Jednak eviva /'arte 
Siup ... 

Pani stróżko idź do bramy 
Tu się bawią lepsze damy 
Tam bez ciebie nie jest źle 
towarzystwo haute volee 

A ty co masz brzuch jak beczkę 
Gospodarzu daj córeczkę 
Jeszcze kiedy wszyscy wkoło śpią 
Raniutko odeślemy ją. 

Chór Choć mamy buty podarte 
Jednak eviva /'arte 
Siup ... 
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r----------------------------------------------, 
I 

: Bielany! Bielany! Morowa zaba wa, o rany 
i Zielonych Świątek czas Dudli klarnet, buczy bas 
i Rozdyndany Leciutki gaz 
: Kręci się stary las Ciut ciut w sam raz 
I 
: Bielany kto nie zna was. · , 
I I 

L----------------------------------------------~ 
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