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ŻEBY WSZYSTKO JAK W ZEGARKU 
Ref. 

I 

Ref. 
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Powinien być prosty jak zegarek świat ----------
Po każ.dym tik byłoby tak. 
Powinien być prosty jak zegarek świat --------
Po każ.dym tik byłoby tak. 

.żeby wszystko jak w zegarku 
Od jed~ do dwójeczki 
PóżnieJ trójka, czwórka, piątka 
To by człowiek się nie plątał. 
W myślach, czynach no i w mowie. ---------
.żeby wszystko jak w zegarku 
Sześć i siedem, potem osiem 
To nie traciłby tych wiosen 
I zachował dłużej zdrowie. 

Powinien być prosty : .. 

.żeby wszystko jak w zegarku 
Od dziewiątki i dwunastki 
To by człowiek nosił maski 
Zamiast niszczyć twarz na wichrze. ------ ------
.żeby wszystko jak w zegarku, 
Po trzynastej jest czternasta 
To by sercem tak nie szastał 
To by miał sumienie czystsze 

Powinien być prosty ... IV 

.żeby wszystko jak w zegarku 
Jest piętnasta, szósta wieczór 
To by wiele rzeczy przeczuł 
Zamiast krętą ścieżką chodzić. 
.żeby wszystko jak w zegarku 
Dziewiętnasta i dwudziesta 
To by często w miejscu nie stał 
Kiedy krok wystarczyło zrobić 

Powinien być prosty ... 
Ref. 

Żeby wszystko jak w ze~arku 
Po dwudziestej pierwszej, druga 
I dwudziesta trzecia zaraz 
A jak bardzo się postarasz 
Przed dwunastą zdążysz wszystko. 
.żeby wszystko jak w zegarku 
To przed tobą nowa doba 
Od początku całkiem nowa 
Dzień zaczynasz z tarczą czystą. 

Powinien być prosty ... 

Rambo - Amor 
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A JA GRAM 

Przechodziłam dziś ulicą całkiem szarą 
Szarzy ludzie w szarych płaszci:ach, szarych twarzach. 
Nikt dzień dobry nie powiedział, nie zagadał, 
Nie przywitał nikt uśmiechem kominiarza. 

Zobaczyłam dzisiaj łzę na buzi dziecka 
Przyklejonej do wystawy z i:abawkami. 
A za szybą ukochany, wielki misiek 
Uwięziony straszną ceną za kratami. 

A ja w teatrze gram 
Wchodzę na scenę kolorowa 
Tylko czasem wątpliwości mam 
Czy jestem jeszcze, jestem komediowa. 

Zobaczyłam dzisiaj w parku młodą parę. 
Ona płacze, on tłumaczy coś z przejęciem. 
Nagle wstają, w różne strony się rozchodzą 
Wiatr unosi porwane, wspólne zdjęcie. 

Zobaczyłam dziś samotność w tłumie miast, 
Cień kobiety z dwojgiem małych dzieci. 
Szara przeszłość w naszych smutnych oci:ach 
I pytanie: jak nadzieję w nich romiecić. -------------' 

A ja w teatrze gram ... 

Zobaczyłam dzisiaj dwoje starych Judzi. 
Stali razem przed klepsydrą wbitą w bramę. 
Z drżenia ust, pospiesznych rozmów zrozumiałam, 
Że nazwisko na niej jest obojgu znane. 

A ja w teatrze gram ... 

Aktorka 
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PIOSENKA ZEGARMISTRZA 

Powolutku w skupieniu i ciszy 
W której muszkę usłyszysz lub myszy 
Robię swoje i za to mam grosz. 
Tu obedrę z dawnej patyny 
By zepsucia poszukać przyczyny, 
Tam śrubkę dokręcę 
By ścisnąć coś w całość, 
Tu dziurkę wywiercę 
By tam pasowało. 

Z fachowością spokojnie, starannie 
Pewną ręką bez fuch nienagannie 
Robię swoje i za to mam grosz. 
Mechanizmy znam w tym zegarze 
I wiem co nam czas pokaże. 
Wskazówki wyrównam 
By wszystko nam grało 
Sprężynkę dokręcę 

Niech rusza na całość. 



Nie 
NIE NADĄŻASZ ZA ŚWIATEM 

Ref. 

Ref. 

II 

Ref. 

Nie nadążasz za światem mimo najszczerszych chęci, ---
Wypadasz z karuzeli - zbyt szybko się kręci. 
Ręce kurczowo ściskają łańcuchy, 
Nie wierzysz w prawa fizyki, 
Świat tych doświadczeń zbyt kruchy, 
By w innych uwierzyć wyniki. . . 
Nie nadążasz za światem mimo najszczerszych chęci, ---
Wypadasz z karuzeli - zbyt szybko się kręci. 

Delegacje, wywiady, denuncjacje, narady. 
Przyjazd, wyjazd, i najazd i zaja~. . 
Demonstracje, szarady, degustacje, zajady. 
Z.a.jazd, przyjazd i najazd i ~yjazd. 
Eskalacje, układy, dywagacje, zasady. 
Przylot, nalot i odlot i wylot. 
Fałsz i blaga, fałsz i blaga ------------ ---
Prawda naga. 

Nie nadążasz za światem ... 

Polowanie, ogary, pozowanie, wymiary. 
Przypiął, zapiął i napiął i wypiął. 
Szkalowanie, ofiary, balowanie, maszkary. 
Brudno, głodno i chłodno i nudno: . 
Planowanie, nadmiary, uszczuplanie, zanuary. 
Jutro futo i netto to brutto. 

Fałsz i blaga, fałsz i blaga -----------------============D~z=ie=n=m=·k=a~r~k~a~ Prawda naga. 

JJ':ESŁA JJ'A NIEAIASZEK Nie nadążasz za światem ... -=======--=-------------!.~~~...._..-'-'-_._,,_-"-'==-=-'==~-
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CZEKAM NA MIŁOŚĆ 

Czekam na miłość 
Na dotyk rąk i oczu wiersze, 
Na płomień warg i słowa pierwsze 
Czekam na miłość -
Ona mi ciebie da. 
Aja ... 

Ja noc tak roznamiętnię, 
że zrzuci z siebie gwiazdy i ciepły blask księżyca 
Aż świt się zarumieni i ranek rozzachwyca 
Nagością, naszą miłością. ======='=--=---=---=---=---=---=---=----_-_--::_ ~ 

Czekam na miłość 
Na zwykły świt i łzę niejedną. 
Na pierwszy tort i świecę setną 
Czekam na miłość - - ------ ------
Ona mi Ciebie da 
Aja .„ 

Ja noc tak roznamiętnię „. 

Czekam na miłość 
Na ciepło słów i cis~ z tobą. 
Na znany szlak i drogę nową 
Czekam na miłość -
Ona mi Ciebie da 
Aja „. 

Ja noc tak roznamiętnię ... 

Student 
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lJAGDALENA JVOZNIAK 
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OLSZTYN 

• analiza potrzeb, doradztwo 

Kompleksowe 
Usługi 

Informatyczne 

• projektowanie, programowanie, 
wdrażanie 

• przetwarzanie danych na komputerach 
mainframe IBM4381 

•projekty i realizacja sieci lokalnych (NOVELL, UN/X) 
oraz rozległych (SNA, OSI, X25) 

• serwery {/NTEL,RISC). terminale, modemy 
• mikrokomputery, drukarki, akcesor la 
• kasy fiskalne z oprogramowaniem 
• sieci alarmowe, TV przemysłowa 
• wyszukiwanie informacji z europejskich i światowych 

baz danych 

telefony: 
Zarząd (89) 27-21-13 
Centrala (89) 27-96-28, 

(89) 27-96-48, 
(89) 27-94-65 

POLPAK 18951044 

Zakład Elektronicznej 
Techniki Obliczeniowej 

Spółka z o.o. 
10-005 OLSZTYN 
ul.Pieniężnego 617 

Współproducentem spektaklu 
jest Firma Promocyjno-Wydawnicza "PLATTE" 
którą sponsorowali: 
ZETO-Olsztyn 
i Restauracja Jugosłowiańska YU GRILL BORO 
Współproducentem ścieżki dźwiękowej 
przedstawienia jest 
RADIO OLSZTYN S.A. 

• 
redakcja programu - Elżbieta Lenkiewicz 

projekt i opracowanie graficzne - Marek Gardzielewski 
zdjęcia - Andrzej Sprzączak 




