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KEN HUGHES (1922-2001 ), brytyjski reżyser, 
scenarzysta i producent. Jego sztuka Sammy 
została w Polsce m.in. zrealizowana dwukrotnie 
przez Teatr Telewizji, raz ze Zbigniewem Cybulskim, 
raz z Romanem Wilhelmim w roli tytułowej, a także 
przez Teatr Polskiego Radia. 

• llody, zdoli1.\ .. „ a jednak mu 111e idzie? 

Kt i z na ni ma labo 1? On ma: wy· igi konne:. Clii. robi~. szlachetny :port -
wi Wl ki_1\ ')', g'\ Ur.UllUj<J ' CITIOC jc. l 11 - p lin chuje wraŹCll - sarn tÓ jest wrai.Jiwy. 

l.1rz • - owi !ki j si. wie i 11ic mniej ZFh picnh1dza1.:h. Któż z nas nie marzy? On rak 

ammy Elle.rmann nie tmd rv1s11 - mawia o sobie hl)hater. Ale: to nieprnwda. rracil go wiele. 
A "C7.a to pieni dz"... leo - komu to ie; nic zdarza? Jemu tak: ~tracił cz·u; i pieniądze, 
:a Z). kal klc•pory. Idzie po 111cgo mafia. Oni nie fartuja. Musi zdobyć dwa tysiące funtów 
w cztery ~dzi11y. Tru ina praw.1 ••• i\ wi<;c? Urui.:hamia lawint; pomysłów. Absurdalnych, 
za kakują~ ' h. gn>r kowyi.:h. 

' I rzykład? pr huje za ·tawil w lurnbar<lzic piosenki: ... 

T) mc-.za cm je In k, eh c t.mio kupi< i Jr,1żcj przcd.11.:: 
- I lalek m wią<1 h „m;lman, 

- 4'l butelek mef) k:uiskicj whi ky. 
- 2000 pl. tikm\') h pelcrp1 prlc iwde,zl-lO\\')l'h, 
- 50 nulnow pe ki.J1 kici i zków, 

i to ni \ Z) tk• .•. 

Dzięlci prLcn: 7.1wm k n binaiom udaje mu ie; zJohyć pewną kwotę: 

10 5 0il l l.1TT)'f •o. l cdaf 450 Zll kidis::Jd do .lri1 • ... To mam 1~I5jimtów. Cholera.jc·szcu 
'i(}() fimto d I lu. 'i()() junló'IL' 'iOO funtów„. 

wierzchowiec po torze wykigowym, .am . ohic i:rwujc emocje, ktc0

>n: dotąd 

zapewniały mu •ronitwy. Znowu moic być w tr:in ie, na kraju, n !!;fani(.; ~dzic 
w:>zy. tko przcsL1je mieć 'lnaczenic, liczy ię tylko bieg i - wygrana. 
KieJy już nic ma innej op.:ji, ki Jy wykurzy..,tał jui. \\ Z) tkic: możliwosci, 
'l.•1~tajc mu ostatnia. Ta, prlcd k'tór.! pnihowal ~ię bronić. 

Tt1k, /r,, pirknyfoM. Orit:n11111.11y wi.~k. Przykro m1, mój przyJc1dd11 - tm_fotd 
11iejest na ipnr:daż. Bo 011Jrst dla mnit· v:.arl wirrej niżfon11.}oh11ny.}ohnny. 
poslm·hqj. moja mu tka, .\wif•tc:j pamięci, z11//ld11 w ~ym fotc'/11, rozum frsz? Pi(<' lat 
w nim sii:dziala - dzit'li i no,·. Artretyzm. 7i1k sitdzialr1 i tak zmarła. TV/aJ'11fr 
w ~}1mfatd11. To jedyna run, z. którq z,1 nif 'U' s"v..1ierie hym rir nit- roz.st1.1I. 
Nigdy, nawet gdyhyfdawal mi Bóg •wie ile. 

Jednak - będzie musiał. SprLedaje 
i fotel. 

Czy to już naprawdę koniec ... ? 

Nie! Jest jeszcze piosenkx 
Bo Sammy jest muzykiem -
pian.istą i kompozytorem. 
Niespełnionym artystą. 

Na razie. 
Piosenka w je!!;O życiu 

(i podczas akcji 
scenicznej) nomen 
omen-GRA 
kluczową rolt;. 
Oro bowiem, 

pisze swoj•!· 
Na naszych oczach 
i dla na,zych 
uszu rworzy 
ją - z niczego? 
Niekoniecznie, 
hu oto jak w każdej 

historii - jest i kobieta. 
Pat y, ktt'irn prz)jcd1. la lo nic~~1 
z dah:~1. Cho bohater ię przed 
tym broni, t< prze~ icż Pat y je t 

jcou muzą. 
I to ona \\') picwuj 
w je o głowic n jwi ksz 
hit). 



i przypadkowo wsZ) rkic ~ o mi lo ri. Prz)jcchal.1, bo go kocli:i. S:immy 
najpicr próbuj j. zhy , \'.:iąż prt. ll\\"cl godzin«; p tkania, W konlll r11ÓWL, 

żchy nic cze~ la ... Al Pat • kon ckwcntnu:, w k.t:idrj .piewanej przez iel .ie 

I iu~cn e. dd<lanije wiim; '' m • pr wczą wiclkicg u zu.:i : 
- .r,dzits tam, hm, pon.Id trc:u.1 f:l' ieui11y 1z/11k, id1f" 11im z tq pio ml:q, 
znąjd„it.rz pirlmie;rzy fwrnt i .•. ) pamirtaj, rz((:z.1 ww1u ~ 'P~1je11, by w obr 
c;.:.11( rr pirn.tHU/ milo> (Ov r the Rainbow} 

- S111111 "'U.'17,orujpad,i/ rkrz.cz, i by/o ill' ( ... ) jtdm u(miech twój uzdrowi/ mme 
(. ) lwh11m df ( ..• )(Sunny) 

-JHilo <' /.:ohfrtqj,•.11, 11i poko11ajtj cz,11· (. „) milo {Joja i ty ( •. • ) (\ Vomcn in 
Lm·c)1 

In pirow:my ryrni utworami ammy pi 7..C w j k:m lek, 
kt1>ry - i o rym b i ha ter je t pr-.r.ckon.my - I c; hje 

!-{Cnialny, na mian; camrych, n•tjwięk.'>7.)l h hitt'iw 
music.1lowvch. Dlac.r.c ro? Bo b<;dzic ZL'Zl'r\'. 

Dlaczego? Bo będ·.r.'e op iwiadal o nim s:11;1 m, 
ho: ::.atraamy. fh-z drogi, b,'% cc•/11 ( ••• ) wdqż tonqry 
hrz.ytu')' Jif"<·hwytdm (.„) w magmio:.d,u-z.nlj,tlt 

Ne pit<" wciqż. hm((. •. ) wir zludzen poro..•(I/ mme. 

l\limo widu zawirO\\~Ul wokół ~wojcgo urwnrn 
- hohatcr w ~za~ic trwania akcji prdhow.il 

dcdyko\\'ilĆ ~o żnnom lub Jzit:m.:zynom 
cwcntualnyd1 pożyLzkodawc1)w, wreszcie 
za~t<l\'>ić w lombardzie, ostatecznie rozumie. 

że jest tylko jeden adre , pod 
który pi<>senka 

rn powinna trafi~ ... 
Par.T·· 

1 .Cher 1he Ralnbow· 
muz. ł-t Arlen. sł E. Y. Harburg 
.Sun ny• muz. 1 si. 8. Heb 
Wom.1n in Love' 

muz. i ~I. 8. Gibb I R Gibb 
tlumaa ·ma wszystkich 
t lmów: Andrzej Minkowski 

muzyka Tomasz Stroynowski 
tek! t piosenki Krystyna Stroynowska, Andrzej Mańkowski 

Zatracony, bez drogi, bez celu, 

w magmie zdarzen Jak śl p1 c wciąż brnę, 

nie umiem znaleźć C1 • 

Mozesz w krzes1C. co dawn umarło, 

zbudzić miłość I zez śc1a znać sma 

rozjaśnić zary świat. 

Rel: Zostań moim pragnieniem, 

zanim znlkni ten dzień, 
zanim p6Jdę przed s b 

wzyoa s n 
Jedno tylko j zya 

dobrz pr. wd tę znasz, 

naucz mnie wierzyć w nas. 

Wciąż tonący- dz• brzytwy się chwytam, 

złotej rybki nie złowię na dni • 

wir złudzeń porwał mnie 

Wciąz ucieka z, a byleś tak bltsko, 

czas nie cz ka. a blask nie chce trwac. 
bez fałszu w rto grać. 

Rel: Zostań moim pragnl nrem-

Znów mam szans zm1 me swój los 
z Tob znaJdę sens. 

Wrot na z1 m ę usłysz mój glo , 

wiem, ze kocham Clę 

Ref.· Zos an moim pragnieniem 
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